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As Alterações climáticas (AC) são uma realidade e exigem a atenção de
todas as pessoas que vivem neste planeta para terem consciência das
mesmas e dedicar as suas contribuições intelectuais para diminuir o
incremento das emissões de gases com efeito de estufa e assim o
aquecimento global. Ao mesmo tempo é preciso encontrar estratégias que
ajudem as pessoas a adaptarem-se a um clima cada vez mais extremo e
imprevisível.
Os países mais desenvolvidos do mundo, com tecnologias avançadas e
com a industrialização, têm sido responsáveis pela maior parte das
emissões de gases com efeito de estufa. No entanto, ainda que outros
países, menos desenvolvidos não tenham contribuído significativamente
para o aumento destas emissões, como é o caso de Timor-Leste, estão e
vão sofrer no futuro as consequências das AC. Neste sentido os esforços
políticos internacionais têm envolvido todos os estados soberanos, que
têm adotado compromissos políticos de combate às AC.
A investigação pretendeu, com base no conhecimento científico, contribuir
para o desenvolvimento de uma estratégia energética e climática para
Timor-Leste, através da sensibilização nacional para este problema e
através da sistematização das informações existentes para
suportar/apoiar o plano de ação do Governo. A abordagem metodológica
para alcançar estes objetivos consistiu na realização de quatro estudos,
cujo trabalho de campo foi feito entre 2016 e 2018. O primeiro consistiu
numa revisão da literatura sobre a temática e análise documental de
documentos de política timorense. O segundo estudo consistiu na
auscultação de diversos atores timorenses (políticos, académicos,
sociedade civil e empresários, num total de 20 pessoas) sobre esta
problemática. O terceiro estudo correspondeu à exploração de uma
estratégia de integração do Tara-Bandu num plano de combate às
alterações climáticas e implicou a realização de entrevistas a três
timorenses do suco de Bucoli (Timor-Leste). Por fim, o quarto estudo surge
como complemento aos três primeiros, e consistiu na realização de um
debate académico, na universidade de Aveiro, sobre às alterações
climáticas. O debate organizou-se em quatro grupos, tendo participado 19
estudantes timorenses e cinco portugueses com forte ligação de
cooperação a Timor-Leste. Com base na compilação dos resultados
obtidos pelos quatro estudos são delineados um conjunto de
recomendações e sugestões que visam ser um contributo para o
desenvolvimento e implementação de uma estratégia nacional de
Timor-Leste em termos Energéticos e Climáticos.
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Climate change (CC) demands the attention of all people living on the
planet to be aware of this problem and devote their intellectual
contributions to reduce the increase of greenhouse gases emissions and
global warming. At the same time, we need strategies to help people to
adapt to extreme events and an unpredictable climate.
The most developed countries in the world, due to industrialization and
modern technologies, are responsible for the highest percentage of
greenhouse gas emissions. Although less developed countries, such as
Timor-Leste, have not contributed significantly to the increase in these
emissions, they are already or will suffer in the future the consequences of
CC. In this sense, international political efforts have involved all sovereign
states, which have adopted political commitments to combat CC.
Based on scientific knowledge, the research aimed to contribute to the
development of an energy and climate strategy for Timor-Leste through
national awareness of this problem and through systematization of existing
information to support the government. To achieve these objectives, the
methodological approach involved four studies, involving fieldwork
between 2016 and 2018. The first study consisted in a literature review on
the thematic and qualitative analysis of Timorese policy documents. The
second study involved the audition of several Timorese actors (politicians,
academics, civil society and businesspersons on this issue. 20 people
were interviewed). The third study corresponded to an exploratory
research about Tara-Bandu as an instrument for citizen’s warness about
CC problems as well as a policy instruments for CC mitigation and
adaptation. This study involved interviews with three Timorese from the
suco Bucoli. Finally, the fourth study consisted of an academic debate on
climate change in Timor-Leste, held at the University of Aveiro. The debate
was organized into four groups, and included 19 East Timorese students
and five Portuguese researchers, with a strong cooperation link to TimorLeste. Based on the compilation of the results obtained by these four
studies, a set of recommendations and suggestions are presented with a
view to contributing to the development of a political strategy of TimorLeste in terms of Energy and Climate.
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Capítulo 1 – Introdução
Neste capítulo aborda-se em primeiro lugar os conceitos teóricos nucleares
(1.1) associados

ao

trabalho

investigativo

realizado, nomeadamente

“Energia: importância e tipos”, “Gases com Efeito de Estufa (GEE) e
Aquecimento Global (AG)”, “Clima e Alterações Climáticas” e, ainda o conceito
de “Desenvolvimento Sustentável”, assim como a Agenda 2030 da UNESCO.
De seguida procede-se a um breve enquadramento político internacional
(1.2) no que respeita à energia e às alterações climáticas, nomeadamente os
compromissos assumidos pelos países, e em particular Timor-Leste, no
âmbito da Convenção Quadro IPCC e do Protocolo de Quioto. Por fim, é
explicitado a relevância do estudo (1.3) à luz do enquadramento realizado.

1.1 Enquadramento teórico
✓ Energia: importância e tipos
Antes de explorar a importância da energia e descrever os diferentes tipos de
energia, importa fazer um breve enquadramento histórico do conceito
científico. Em grego “energia” significa “trabalho”. No ano de 1807 pela
primeira vez apareceu a palavra “energia”, tendo sido proposta pelo médico
e físico inglês Thomas Young. Ele optou pelo termo de energia, que está
ligado diretamente com a sua conceção de que a energia introduz a
capacidade de um corpo para efetuar algum tipo de trabalho mecânico
(Wilson, 2006; Bucussi, 2006).
A primeira Lei da Termodinâmica, também conhecida como princípio da
conservação da energia, diz que a energia não pode ser criada ou destruída,
mas apenas pode ser transformada. As transformações de energia alteram
suas distribuições, enquanto a energia total permanece a mesma, porque a
energia é utilizada e não consumida (Arlindo & Cesar, 2010; Bucussi, 2006).
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Quase todos os bens e serviços que permitem o bem-estar da comunidade
estão dependentes do fornecimento de energia (comercial). A energia é, de
facto, um fator importantíssimo para todos. Todos nós precisamos de energia,
mesmo quando não estamos a comprar diretamente energia comercial. No
fundo todos os serviços que utilizamos implicam a utilização e o consumo de
energia através de sistemas de energia nos quais se transformam fontes e
fluxos de energia para determinados serviços (Haas et al., 2008). As fontes
de energia são de extrema importância para as atividades humanas, pelo
facto de originarem combustíveis e eletricidade que servem, por exemplo,
como iluminação e movimentação/transporte. As fontes de energia são todas
as substâncias capazes de produzir energia a partir de um processo de
transformação ou conversão (Lopes, 2007; Haas et al., 2008).
Existem diferentes sistemas de classificação da energia. Um dos mais
utilizados refere-se à dicotomia “energias renováveis (ERs)” versus “energias
não renováveis (ENRs)”. As energias renováveis apresentam uma taxa de
renovação acima da sua taxa de consumo, uma vez que são obtidas a partir
de fontes contínuas e repetitivas, praticamente inesgotáveis, existentes na
natureza, designadamente o sol, a gravidade e a rotação da terra (Haas et
al., 2008; Soares, 2013; Lopes, 2007). São elas a energia hídrica, a energia
eólica, a energia solar, a energia geotérmica, a energia das ondas e das
marés e a biomassa (Tabela 1.1).
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Tabela 1.1 – Breve caracterização dos tipos de Energias Renováveis

Tipos
Energia Hídrica

Energia Eólica
Energia Solar
Energia Geotérmica

Energia das Ondas
e Marés
Energia Biomassa

Caracterização
Tem outro nome que também conhecida como energia
hidráulica, ou
hidroelétrica, obtida através
do
aproveitamento da energia potencial e cinética das
correntes de água dos rios, mares ou quedas de água.
A energia gerada pela força do vento capturado pelas
turbinas eólicas. Abundância na natureza intensa, regular
e
produz
energias
com
preços
relativamente
competitivos.
Utilização dos raios solares para gerar a energia calorífica
ou elétrica. Existe em abundância, é renovável e não
polui a atmosfera.
Energia geotérmica ou geotermal, é obtida através do
calor gerado do interior da Terra. Esse calor é
transformado, na usina geotérmica, em eletricidade ou
pode ser aproveitado diretamente para aquecimento de
água e casas.
Esta
energia
também
conhecida
como energia dos mares, gerada a partir do potencial
energético contido no fluxo das marés.
Gerada por meio de decomposição de materiais orgânicos
ou matéria-prima de origem vegetal para produzir
energia (bagaço de cana-de-açúcar, madeira, álcool,
óleos vegetais, palha de arroz, etc.)

Fonte: (elaborado pelo autor, baseado em Soares, 2013; Lopes, 2007).

As energias não-renováveis apresentam uma taxa de renovação abaixo da
sua taxa de consumo, provêm, por exemplo, do petróleo, carvão mineral e
gás natural (Tabela 1.2), são também designadas de combustíveis fósseis.
Estas

fontes, uma vez utilizadas, não podem ser regeneradas num período

de tempo útil correndo-se o risco do seu esgotamento (Soares, 2013; Lopes,
2007). As fontes não renováveis são as fontes de energia que dependem de
processos muito lentos, à escala do tempo geológico ou até mesmo de
formação do sistema solar, para se tornarem disponíveis. São exemplos de
fontes não renováveis de energia o carvão mineral, o petróleo, o gás natural
e a energia nuclear. Estas fontes de energia são responsáveis por 90% do
abastecimento energético mundial (Furtado, 2004; Soares, 2013; Freitas,
2013).
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Tabela 1.2 – Breve caracterização dos tipos de Energia Não-Renováveis

Tipos

Caracterização

Energia do Carvão

Energia do Petróleo

Energia do Gás Natural

Energia do Urânio

Há milhares de anos que o carvão mineral transformouse por meio da decomposição da matéria. Serve para
utilizar como energia para indústrias siderúrgicas na
produção de aços e ferros.
O petróleo é substância oleosa e inflamável.
É composto por hidrocarbonetos, além de enxofre,
oxigênio e nitrogênio. A produção desta energia continua
a ser um elemento essencial para o bem-estar humano,
especialmente para a realização de atividades industriais
e para os transportes.
O gás natural resulta da decomposição de matéria
orgânica vegetal e animal, acumulada ao longo de
milhões de anos em jazidas naturais subterrâneas. O gás
natural pode ser utilizado em uso doméstico (por
exemplo
aquecimento
de
água)
e
industrial,
nomeadamente na produção de eletricidade.
O urânio apresenta-se como a fonte alternativa
de energia,
na
forma
de
combustível
para
a energia nuclear. A energia nuclear é aquela gerada a
partir da quebra dos átomos de determinados elementos
químicos, sendo o urânio o mais utilizado na atualidade.

Fonte: (elaborado pelo autor, baseado em Soares, 2013; Lopes, 2007).

O uso das energias fósseis aumentou consideravelmente com a revolução
industrial, que começou na segunda metade do século XIX. Esta trouxe a
utilização de novas fontes de energia, tais como o petróleo, o gás natural e
hidroeletricidade. Nesta altura surgiram também novas formas de energia,
como a energia elétrica, novos conversores de energia, entre os quais se
destacam o motor de combustão interna e o motor elétrico, bem como novos
materiais, especialmente os produtos químicos, aço e o cimento (Julio, 2018;
Rodrigues, 2006).
As energias não-renováveis, normalmente contribuem bastante para as
emissões de gases com efeito de estufa (GEE), por exemplo o CO2, e também
para a poluição, através da emissão de efluentes e resíduos.
Embora a energia seja crucial para o funcionamento das sociedades
modernas, tal como já foi referido, a importância relativa de cada tipo de
fonte energética

varia

de acordo

com o

desenvolvimento de cada país (Furtado, 2004).
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estágio

e

o modelo

de

Reconhece-se que o papel da energia tende de ser mais importante nas
primeiras fases de desenvolvimento, quando a infraestrutura económica
ainda

está

em

estruturação.

Nos

estágios

mais

avançados

de

desenvolvimento, o consumo de energia cresce abaixo do crescimento do
produto interno porque as atividades económicas associadas à alta tecnologia
e aos serviços industriais são os que mais crescem e são normalmente as
áreas que consomem menos energia (Furtado, 2004).
De acordo com Trigoso (2004), as principais fontes energéticas primárias são
o Petróleo (32%), o Carvão (29%), o Gás Natural (24%) e a energia
Hidroelétrica (7%). Todas as restantes fontes renováveis de energia
representam apenas 3% do consumo energético mundial em 2015 (Trigoso,
2004).
Neste sentido as questões energéticas são importantíssimas para a
sustentabilidade das sociedades modernas. O desenvolvimento sustentável
significa obter crescimento económico necessário garantindo a preservação
do meio ambiente e o desenvolvimento social para as gerações presentes e
futuras (REN21, 2016). O conceito Desenvolvimento Sustentável e a Agenda
2030 de UNESCO são retomados mais a frente.
Através das ideias explanadas anteriormente verificamos que a sobrevivência
humana depende do fornecimento contínuo de energia cuja procura tem
vindo a aumentar continuamente (Figura 1.1 e Figura 1.2). Esta situação
pode trazer grandes riscos. Por exemplo, as recentes subidas acentuadas dos
preços do petróleo têm tido grandes repercussões ao nível das economias e
práticas nos meios empresariais e sociais (Lopes, 2004).
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Figura 1.1 - Renováveis como participação em geração elétrica
Fonte: 2017 Energy Outlook
http://www.britchamexico.com/wp-content/uploads/2017/02/BP-EnergyOutlook-2017.esp_pw.pdf

Figura 1.2 - Participação de crescimento em renováveis
Fonte: © BP p.l.c. 2017 - 2017 Energy Outlook
http://www.britchamexico.com/wp-content/uploads/2017/02/BP-EnergyOutlook-2017.esp_pw.pdf
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Por isso é importante procurar modelos de produção e utilização mais
sustentáveis em termos económicos e sociais, mas também ambientais. No
mundo atual enfrenta-se o dilema de como satisfazer as crescentes
necessidades energéticas sem afetar negativamente o ambiente, assim como
garantir o bem-estar das gerações atuais e futuras (Dias-Filho & Moacyr,
2006).

✓ Gases com Efeito de Estufa (GEE) e Aquecimento
Global (AG)
Os gases com efeito de estufa são substâncias gasosas capazes de absorver
radiação infravermelha, emitida principalmente pela superfície da terra e
dificultam o seu escape para o espaço (Alley et al., 2007). Tem dois destinos
de acontecimento dos raios provenientes do sol ao serem emitidos à terra: i)
é absorvida e transformada em calor contribuindo para o aquecimento do
planeta, ii) é refletida e direcionada ao espaço como radiação infravermelha.
Por volta de 35% da radiação recebida é refletida de volta para o espaço e
65% ficam retidos na superfície do planeta, fenómeno designado de efeito de
estufa (Naime, 2010; Tavares, 2009).
Os principais gases que contribuem para o efeito de estufa ocorrem
naturalmente na atmosfera, como o dióxido de carbono (CO2), o metano
(CH4), o vapor de água (H2O)1, o óxido nitroso (N2O), e o ozono (O3) enquanto
os outros são sintéticos. Aqueles que são feitos e produzidos pelos seres
humanos em diversas atividades, especialmente pela queima de combustíveis
fósseis incluindo os clorofluorcarbonetos (CFCs), hidrofluorcarbonetos (HFCs)
e Perfluorcarbonetos (PFCs), bem como o hexafluoreto de enxofre (SF6).
(Lopes, 2004; APEA, 2009).
São vários os estudos que demostram o incremento de gases com efeito de
estufa (GEE), tais como o (CO2), a nível mundial (Houghton, Jenkins, &
Ephraums, 1990) devido à atividade humana (Figura 1.3). Existem múltiplas
linhas de evidência de que o clima está a mudar em todo o nosso planeta,
O Vapor de água https://www.ncdc.noaa.gov/monitoring-references/faq/greenhousegases.php?section=watervapor)
1
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em grande parte como resultado das atividades humanas (Lopes, 2004; Alley
et al., 2007).
Desde 1988, 100 empresas foram responsáveis por 71% das emissões
globais de gases com efeito de estufa no mundo. O que torna a situação ainda
pior é o facto de que apenas 25 empresas produziram mais de metade de
todas as emissões industriais no período entre 1988 e 20152.

Figura 1.3 - Dados de Emissões de Gases com Efeito de Estufa a nível mundial
Fonte: Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas (UNDESA).
http://meioambiente.culturamix.com/recursos-naturais/como-reduzir-as-emissoes-de-co2

De acordo com o relatório INDC (2016) às emissões de TL são inferiores a
0.003% das emissões globais de GEE, uma das mais reduzidas a nível
mundial. Os principais gases que TL emite são CO2 (31%), CH4 ( 37%) e N2O
(32%). Os principais sectores para emissão de gases são a agricultura,
seguida a energia e resíduos.
O Aquecimento Global é processo de subida da temperatura do planeta por
causa do incremento de gases com efeito de estufa (GEE), sobretudo o
dióxido de carbono (CO2), gerando complicações diversas, como por
2

FUNDVERDE https://www.funverde.org.br/blog/100-empresas-sao-responsaveis-por-71das-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-do-mundo/
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exemplo: furacões, secas, enchentes, extinção de milhares de animais e
vegetais, derretimento dos polos e vários outros problemas que o homem
não tem condições de controlar e enfrentar (Pachauri & Meyer, 2014).
Vários estudos referem que as temperaturas subiram significativamente ao
longo de um período alargado do tempo que foi cerca de 125.000 anos.
(APEA, 2009; Borrego, 2015; Alley et al., 2007; Hijioka, et al., 2014). Para
além disso, o quinto relatório do IPCC reforça cientificamente a relação entre
a atividade humana e o aumento da temperatura global média e aponta
pesadas consequências caso a temperatura do planeta suba além dos 2ºC até
o ano de 2100 (Pachauri & Meyer, 2014).

✓ Clima e Alterações Climáticas
Para conhecer o conceito de alterações climáticas é importante definir o
conceito de Clima. “Clima”, segundo o glossário do IPCC,3 é a descrição
estatística dos valores das variáveis de mudanças do tempo meteorológico
(tais como,

temperatura,

precipitação, vento,

pressão, humidade

e

nebulosidade) num período de tempo que vai de meses a milhões de anos.
Se conseguirmos identificar estes conjuntos de dados de estados da
atmosfera num determinado local a uma determinada hora, já podemos
calcular e definir o clima do local indicado. O clima também se refere ao
conjunto das condições atmosféricas que caracterizam uma região (Borrego,
2015; Pinho, 2012; Lopes, 2004) – (Figura 1.4).
As

alterações

climáticas

são

mudanças

significativas

no

clima

(nomeadamente ao nível da temperatura, da precipitação, etc.) que se têm
vindo a verificar no planeta ao longo do tempo. As alterações climáticas do
século XXI, são uma das maiores ameaças atuais com consequência
profundas e transversais em vários setores na sociedade (economia, social e
ambiental). Todas as pessoas, sem exceção estão a ser afetadas por esta
situação das mudanças climáticas (cidadãos comuns, empresas e indústrias,
governos), bem como todos os seres vivos desta natureza. As alterações

3

Glossário Alterações Climáticas: climadapt-local.pt/glossário/

9

climáticas foram sempre registadas ao longo dos milhares de anos em que
existe o planeta da Terra.

Figura 1.4 - Mapa divisões de climas nas regiões do mundo
Fonte da imagem: Tipos de climas no mundo, escolassempatria.blogspot.com

No entanto, salienta-se que no último século, o ritmo entre estas variações
climáticas tem sofrido uma forte aceleração e a tendência é que tome
proporções ainda mais extremas se não forem tomadas medidas (APEA,
2009; Borrego, 2015; Lopes, 2004).
Relativamente à causa das alterações climáticas muitos fatores foram
influenciando o clima do nosso planeta, tais como a emissão de gases com
efeito de estufa (GEE), associada à queima de combustíveis fósseis ou a
atividade vulcânica. As mudanças destes fatores quer através das atividades
humanas e quer através dos processos naturais, vão provocando o
aquecimento ou arrefecimento do planeta por alterarem a quantidade de
energia solar que atinge a superfície terrestre e que é refletida de volta ao
espaço (APEA, 2009; Pachauri & Meyer, 2014).
De todas as atividades humanas que aumentaram os GEE na atmosfera,
realça-se a desflorestação, a queima de combustíveis fósseis e a pecuária
intensiva. Os fenómenos resultantes das alterações climáticas são, por
exemplo, o aumento da temperatura e o consequente degelo dos calotes
polares. Em consequência do derretimento das calotes polares e da expansão
térmica dos oceanos, registou-se um aumento de 4 até 6 metros do nível da
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água do mar. Destaca-se também as inundações e outros desastres naturais
(APEA, 2009; Alley et al., 2007).
O IPCC4 prevê que a temperatura global média aumente entre 1,8°C e 4,0°C
e no pior cenário, 6,4°C até 2100, a não ser que sejam tomadas medidas
para limitar as emissões de GEE, tais como, como por exemplo a redução dos
transportes individuais e medidas ao nível da indústria, produção de
eletricidade e agricultura. As emissões passadas e futuras de CO 2 para a
atmosférica irão continuar a contribuir para o aquecimento global (APEA,
2009; Alley et al., 2007).
Pelo que foi escrito verificamos que as alterações climáticas constituem um
problema ambiental global que afeta todos os cidadãos e restantes seres
vivos do mundo. Existem dois pontos principais de atuação para fazer face
ao problema das alterações climáticas:
•

Mitigação: é o processo que visa minimizar a intensidade das
emissões de gases com efeito de estufa (GEE), para a atmosfera
(Lopes, 2004).

•

Adaptação: é o processo que procura minimizar os efeitos negativos
dos impactos das alterações climáticas nos sistemas biofísicos e
socioeconómicos (Lopes, 2004).

✓

Conceito de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda
2030 da UNESCO

A noção de desenvolvimento sustentável e sustentabilidade surgiu, ao mais
alto nível, em 1983, quando o Secretário Geral das Nações Unidas solicitou à
Gro Harlem Brundtland, primeira-ministra da Noruega, que instituísse e
presidisse uma comissão especial independente que elaborasse um relatório
sobre ambiente e o desenvolvimento, essa Comissão designou-se de

O IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change/Painel Intergovernamental
sobre Mudanças Climáticas) foi estabelecida pela Organização Meteorológica Mundial
(OMM) pelo Programa das Nações Unidas para o Meio-Ambiente (PNUMA), (Lucas &
Neto, 2018).
4
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Comissão Mundial para o Ambiente e Desenvolvimento (CMAD)5. Em 1987,
foi apresentado o relatório coordenado por Brundtland, intitulado “O nosso
futuro comum” (Brundtland, 1987).
De

acordo

com

o

relatório

de

Brundtland

(Brundtland,

1987),

o

desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do tempo
atual sem comprometer a possibilidade das futuras gerações para atenderem
as suas próprias necessidades.
Através dos resultados deste relatório ficou definitivamente assumido que
ambiente e desenvolvimento são questões inseparáveis6:
“Muitos de nós vivemos além dos recursos ecológicos, por exemplo, nos
nossos padrões de consumo de energia. No mínimo, o desenvolvimento
sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais que sustentam a vida
na Terra: a atmosfera, as águas, os solos e os seres vivos. Na sua essência,
o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a
exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação
do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia
e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e
necessidades humanas.”
Muitos anos passaram desde a publicação do relatório de Brundtland, mas a
aplicação do conceito à realidade continua a ser um desafio, e continua a
exigir uma série de medidas concretas do poder público, assim como da
iniciativa privada, num consenso internacional (Willocq et al., 2017; UNESCO,
2017). Assim e na continuidade do esforço internacional de promover o
desenvolvimento

sustentável

foram,

definidos

os

17

objetivos

de

desenvolvimento sustentável pelas Nações Unidas em 2015.7 Na tabela 1.3
5 A criação desta comissão resultou da Conferência das Nações Unidas Sobre o Ambiente
Humano (CNUAH), realizada em Estocolmo em 1972, da qual resultou a criação pela
Assembleia Geral das Nações Unidas, do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA)
e a Declaração do Ambiente que no seu Princípio 1º afirma que o homem tem direito a viver
"num ambiente cuja qualidade lhe permita viver com dignidade e bem-estar, cabendo-lhe o
dever solene de proteger e melhorar o ambiente para as gerações atuais e vindouras".
6 17 objetivos de desenvolvimento sustentável pelas Nações Unidas
https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=140
7 Anterior a estes destacam-se:
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encontra-se a listagem dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis (ODS)
que concorreram para os objetivos desta investigação. Verifica-se que para
além dos objetivos 7 e 13, focados na produção e consumo energético e no
combate às alterações climáticas, respetivamente, existem metas no âmbito
dos outros objetivos que incluem preocupações relacionadas com a mitigação
às alterações climáticas (por exemplo, o aumento do uso de energias
renováveis e o aumento da eficiência energética para minimizar e amissão de
gases com efeito de estufa) e adaptação às alterações climáticas.

Tabela 1.3 - Síntese dos objetivos, metas e medidas
da Agenda 2030 da UNESCO relevantes para esta investigação.

Objetivo DS
Definição
1: Erradicar a pobreza
em todas as suas
formas, em todos os
lugares
2: Erradicar a fome,
alcançar a segurança
alimentar, melhorar a
nutrição e promover a
agricultura
sustentável
3: Garantir o acesso à
saúde de qualidade e
promover o bem-estar
para todos, em todas
as idades
4: Garantir o acesso à
educação inclusiva, de
qualidade e
equitativa, e
promover
oportunidades de
aprendizagem ao

Meta
✓ Até 2030, aumentar a resiliência dos mais pobres e em situação
de maior vulnerabilidade, e reduzir a exposição e a
vulnerabilidade destes aos fenómenos extremos relacionados
com o clima e outros choques e desastres económicos, sociais
e ambientais.
✓ Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de
alimentos e implementar práticas agrícolas resilientes, que
aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a manter
os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às
alterações climáticas, às condições meteorológicas extremas,
secas, inundações e outros desastres, e que melhorem
progressivamente a qualidade da terra e do solo.
✓ Até 2030, reduzir substancialmente o número de mortes e
doenças devido a químicos perigosos, contaminação e poluição
do ar, água e solo.

✓

✓

Até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e
adultos que tenham habilitações relevantes, inclusive
competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho
decente e empreendedorismo.
Até 2030, garantir que todos os alunos adquiram
conhecimentos e habilidades necessárias para promover o
desenvolvimento sustentável (…).

i) Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro em
1992; Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento em Joanesburgo
(2002) e Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janeiro
(2012).
i) a definição dos oito objetivos de desenvolvimento do milénio (2000-2015): Todos os países
que abrangem áreas tão diversas e interligadas deverão implementar 8 Objetivos de
Desenvolvimento do Milénio como: o acesso equitativo à educação e aos serviços de
qualidade de saúde, a criação de emprego digno, a sustentabilidade energética e ambiental,
a conservação e gestão dos oceanos, a promoção de instituições eficazes e de sociedades
estáveis e o combate à desigualdade em todos os níveis (Willocq et al., 2017; UNESCO,
2017);
ii) a década de educação para o desenvolvimento sustentável (2005-2014): Os Ministros do
Ambiente dos países em 2003 que integravam a Comissão Económica para a Europa (CEE),
da Organização das Nações Unidas (ONU), no âmbito da Conferência Ministerial Ambiente,
para a Europa formalizaram uma “Declaração sobre Educação para o Desenvolvimento
Sustentável (EDS).
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longo da vida para
todos

✓

✓

7: Garantir o acesso a
fontes de energia
fiáveis, sustentáveis e
modernas para todos

✓
✓
✓
✓

✓

8: Promover o
crescimento
económico inclusivo e
sustentável, o
emprego pleno e
produtivo e o trabalho
digno para todos
9: Construir
infraestruturas
resilientes, promover
a industrialização
inclusiva e
sustentável e
fomentar a inovação

11: Tornar as cidades
e comunidades
inclusivas, seguras,
resilientes e
sustentáveis

12: Garantir padrões
de consumo e de
produção sustentáveis

✓

Até 2020, ampliar substancialmente, a nível global, o número
de bolsas de estudo para os países em desenvolvimento (…)
pequenos Estados insulares em desenvolvimento (…) para o
ensino superior, incluindo programas de formação profissional
(…).
Até 2030, aumentar substancialmente o contingente de
professores qualificados, inclusive por meio da cooperação
internacional para a formação de professores (…)
especialmente os países menos desenvolvidos e pequenos
Estados insulares em desenvolvimento.
Até 2030, assegurar o acesso universal, de confiança, moderno
e a preços acessíveis aos serviços de energia.
Até 2030, aumentar substancialmente a participação de
energias renováveis na matriz energética global.
Até 2030, duplicar taxa global de melhoria da eficiência
energética.
Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o
acesso à investigação e às tecnologias de energia limpa,
incluindo energias renováveis, eficiência energética e
tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas,
e promover o investimento em infraestrutura de energia e em
tecnologias de energia limpa.
Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia
para o fornecimento de serviços de energia modernos e
sustentáveis (…) de acordo com seus respetivos programas de
apoio.
Até 2030, elaborar e implementar políticas para promover o
turismo sustentável, que cria emprego e promove a cultura e os
produtos locais.

✓ Até 2030, modernizar as infraestruturas e reabilitar as
indústrias para torná-las sustentáveis, com maior eficiência no
uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos
industriais limpos e ambientalmente corretos (…).
✓ Fortalecer a investigação científica, melhorar as capacidades
tecnológicas de setores industriais em todos os países,
particularmente os países em desenvolvimento, inclusive, até
2030, incentivar a inovação e aumentar substancialmente o
número de trabalhadores na área de investigação e
desenvolvimento por milhão de pessoas e a despesa pública e
privada em investigação e desenvolvimento.
✓ Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o património
cultural e natural do mundo.
✓ Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita nas
cidades, inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar,
gestão de resíduos municipais e outros.
✓ Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e
assentamentos humanos que adotaram e implementaram
políticas e planos integrados para a inclusão, a eficiência dos
recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas,
resiliência a desastres; e desenvolver e implementar, de acordo
com o Enquadramento para a Redução do Risco de Desastres
de Sendai 2015-2030, a gestão holística do risco de desastres,
a todos os níveis.
✓ Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de
assistência técnica e financeira, nas construções sustentáveis e
resilientes, utilizando materiais locais.
✓ Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos
recursos naturais.
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13: Adotar medidas
urgentes para
combater as
alterações climáticas
e os seus impactos

15: Proteger,
restaurar e promover
o uso sustentável dos
ecossistemas
terrestres, gerir de
forma sustentável as
florestas, combater a
desertificação, travar
e reverter a
degradação dos solos
e travar a perda de
biodiversidade

✓ Incentivar as empresas, especialmente as de grande dimensão
e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar
informação sobre sustentabilidade nos relatórios de atividade.
✓ Até 2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham
informação
relevante
e
consciencialização
para
o
desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com
a natureza.
✓ Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer as suas
capacidades científicas e tecnológicas para mudarem para
padrões mais sustentáveis de produção e consume.
✓ Racionalizar subsídios ineficientes nos combustíveis fósseis, que
encorajam o consumo exagerado, eliminando as distorções de
mercado, de acordo com as circunstâncias nacionais, inclusive
através da reestruturação fiscal e da eliminação gradual desses
subsídios prejudiciais, caso existam, para refletir os seus
impactos ambientais, tendo plenamente em conta as
necessidades específicas e condições dos países em
desenvolvimento e minimizando os possíveis impactos adversos
sobre o seu desenvolvimento de uma forma que proteja os
pobres e as comunidades afetadas.
✓ Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos
relacionados com o clima e as catástrofes naturais em todos os
países.
✓ Integrar medidas relacionadas com alterações climáticas nas
políticas, estratégias e planeamentos nacionais.
✓ Melhorar a educação, aumentar a consciencialização e a
capacidade humana e institucional sobre medidas de mitigação,
adaptação, redução de impacto e alerta precoce no que respeita
às alterações climáticas.
✓ Implementar
o
compromisso
assumido
pelos
países
desenvolvidos na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre
Alterações Climáticas de mobilizarem, em conjunto, 100 mil
milhões de dólares por ano, a partir de 2020, a partir de
variadas fontes, de forma a responder às necessidades dos
países em desenvolvimento, no contexto das ações
significativas de mitigação e implementação transparente; e
operacionalizar o Fundo Verde para o Clima por meio da sua
capitalização o mais cedo possível.
✓ Promover mecanismos para a criação de capacidades para o
planeamento e gestão eficaz no que respeita às alterações
climáticas, nos países menos desenvolvidos e pequenos Estados
insulares em desenvolvimento, e que tenham um especial
enfoque nas mulheres, jovens, comunidades locais e
marginalizadas.
✓ Reconhecer que a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
as Alterações Climáticas é o principal fórum internacional,
intergovernamental para negociar a resposta global às
alterações climáticas.
✓ Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de
todos os tipos de florestas, travar a deflorestação, restaurar
florestas degradadas e aumentar substancialmente os esforços
de florestação e reflorestação, a nível global.
✓ Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da
biodiversidade no planeamento nacional e local, nos processos
de desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza e
nos sistemas de contabilidade.
✓ Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as
fontes, os recursos financeiros para a conservação e o uso
sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas.
✓ Mobilizar recursos significativos, a partir de todas as fontes, e a
todos os níveis, para financiar a gestão florestal sustentável e
proporcionar
incentivos
adequados
aos
países
em
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16: Promover
sociedades pacíficas e
inclusivas para o
desenvolvimento
sustentável,
proporcionar o acesso
à justiça para todos e
construir instituições
eficazes, responsáveis
e inclusivas a todos os
níveis
17: Reforçar os meios
de implementação e
revitalizar a Parceria
Global para o
Desenvolvimento
Sustentável

desenvolvimento para promover a gestão florestal sustentável,
inclusive para a conservação e o reflorestamento.
✓ Garantir a tomada de decisão responsável, inclusiva,
participativa e representativa em todos os níveis.
✓ Ampliar e fortalecer a participação dos países em
desenvolvimento nas instituições de governação global.

✓ Melhorar a cooperação Norte-Sul, Sul-Sul e triangular ao nível
regional e internacional e o acesso à ciência, tecnologia e
inovação, e aumentar a partilha de conhecimento em termos
mutuamente acordados, inclusive através de uma melhor
coordenação entre os mecanismos existentes, particularmente
no nível das Nações Unidas, e por meio de um mecanismo de
facilitação de tecnologia global.
✓ Promover o desenvolvimento, a transferência, a disseminação e
a difusão de tecnologias ambientalmente corretas para os
países em desenvolvimento, em condições favoráveis, inclusive
em condições concessionais e preferenciais, conforme
mutuamente acordado.
✓ Aumentar a estabilidade macroeconómica global, inclusive
através da coordenação e da coerência de políticas.
✓ Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável,
complementada por parcerias multissetoriais que mobilizem e
partilhem conhecimento, perícia, tecnologia e recursos
financeiros, para apoiar a realização dos objetivos do
desenvolvimento
sustentável
em
todos
os
países,
particularmente nos países em desenvolvimento.
✓ Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e
com a sociedade civil que sejam eficazes, a partir da experiência
das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias.
✓ Até 2020, reforçar o apoio à capacitação para os países em
desenvolvimento (…) para aumentar significativamente a
disponibilidade de dados de alta qualidade, atuais e fidedignos,
desagregados ao nível do rendimento, género, idade, raça,
etnia, estatuto migratório, deficiência, localização geográfica e
outras características relevantes em contextos nacionais.
✓ Até 2030, aumentar as iniciativas existentes para desenvolver
medidas do progresso do desenvolvimento sustentável que
complementem o produto interno bruto [PIB] e apoiem a
capacitação estatística nos países em desenvolvimento.
Fonte: (elaborado pelo autor, baseado em (UNESCO, 2017).

1.2 Enquadramento político internacional
Agenda 2030 das Nações Unidas, diz que um dos objetivos centrais é que
todos os países reconheçam a relevância da Convenção-Quadro sobre as
alterações climáticas: “Reconhecer que a Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre as Alterações Climáticas é o principal fórum internacional,
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intergovernamental para negociar a resposta global às alterações climáticas”.
Na

tabela

1.4

encontra-se

um

cronograma

das

principais

conferências/eventos internacionais e respetivos acordos relacionados
especificamente com as alterações climáticas (Pachauri & Meyer, 2014;
Marengo, 2007).
Tabela 1.4 – Agenda dos compromissos internacionais sobre AC

Evento

Lugar e Data

Toronto Conference on the
Changing Atmosphere
IPCC’s First Assessment
Report in Sundsvall.
Convenção-Quadro das
Nações Unidas, sobre
Alterações Climáticas
(CQNUAC/UNFCCC do Rio de
Janeiro.
3ª Conferência das Partes
à CQNUAC (COP3)

Canada, outubro
1988
Suécia, 30 de
agosto 1990
Brasil, junho de
1992

Quioto-Japão,
11
de
dezembro
de
1997
21ª Conferências das partes à Paris,
30
de
CQNUAC (COP21)
novembro 2015

Resultados
Relevantes
Criação do IPCC
Publicação do Primeiro
Relatório do IPCC
Assinatura da UNFCCC

Assinatura do Protocolo
de Quioto
Assinatura do Acordo de
Paris (visa manter o
aquecimento global
abaixo de 2ºC em relação
aos níveis pré-industriais.

Dada a importância em termos de política internacional, segue-se uma
descrição mais detalhada dos eventos 1 (criação do IPCC), 2 (Publicação do
primeiro Relatório da IPCC), 3 (Criação da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Alterações Climáticas (UNFCCC), 4 (Protocolo de Quioto) e 5
(Acordo de Paris):
1. O IPCC foi estabelecido em 1988 pela Organização Meteorológica
Mundial/World Meteorological Organization (OMM/WMO) e o Programa
Ambiental das Nações Unidas (UNEP), para fornecer formuladores de
políticas com avaliações reguladas da base científica das mudanças
climática, seus impactos e riscos nos futuros e opções para adaptação e
mitigação.

O

Painel

Intergovernamental

acerca

das

Mudanças

Climáticas/Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) é uma
organização para avaliar a ciência em relação com as mudanças
climáticas (APEA, 2009; Alley et al., 2007).
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2. O IPCC adotou o primeiro Relatório de avaliação em 30 de agosto de 1990
em Sundsvália, Suécia que culminou com a CQNUAC. Os cientistas
envolvidos no primeiro processo de avaliação do IPCC representaram o
relatório final como resultado de um "consenso de cientistas" (Goodwin,
2009; IPCC, 2004).
3. A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas
(UNFCCC) aprovada na conferência do Rio de Janeiro em 1992, forneceu
um quadro intergovernamental para enfrentar as mudanças climáticas. A
conferência do Rio de Janeiro é conhecida como 1ª Cimeira da Terra ou
Conferência das Nações Unidas para o Ambiente e Desenvolvimento.
(APEA, 2009; Lopes, 2004).
4. O Protocolo de Quioto (The Kyoto Protocol) é um tratado a nível
internacional e foram assinados por muitos países no ano de 1997 na
cidade de Kyoto, Japão, com a

finalidade de alertar e tomar

compromissos muito rígidos para a redução de gases com efeito de
estufa, causadores do Aquecimento Global (Alley et al., 2007; Rosa,
2014). Entrou em vigor no dia 16 de fevereiro de 2005. As condições para
a entrada em vigor, ratificação por 55 países e que representam pelo
menos 55% das emissões de gases com efeito de estufa ocorridas no ano
de 1990, incluídos 175 países (Alley et al., 2007; Rosa, 2014).
Após a aprovação do Protocolo de Quioto (PQ), no qual foram definidas metas
específicas de redução de emissões (Alley et al., 2007; Rosa, 2014),
prosseguiram

as

negociações

sobre

a

definição

pormenorizada

dos

mecanismos nele previsto e sobre as regras de implementação. As
negociações finais terminaram nos Acordos de Marraquexe de 2001. A União
Europeia (UE) desempenhou um papel importante na conclusão com sucesso
das negociações do Protocolo de Quioto, em especial após a retirada dos EUA
(Bruxelas, 2003).
O PQ divide-se em “períodos de compromisso”. No primeiro período, entre
2008-2012,

37

países

industrializados

e

a

Comunidade

Europeia

comprometeram-se a reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE)
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para uma média de 5% em relação aos níveis de 1990. No segundo período
de compromisso, as partes comprometeram-se a reduzir as emissões de GEE
em pelo menos 18% abaixo dos níveis de 1990. Cada país negociou a sua
própria meta de redução de emissões em função da sua visão sobre a
capacidade de atingi-la no período considerado”8 (Alley et al., 2007; Rosa,
2014).
O PQ estabeleceu também mecanismos de mercado flexíveis, como o
comércio de emissão, no intuito de auxiliar os países industrializados a
cumprir os seus compromissos de redução ao menor custo, ou o Mecanismo
de Desenvolvimento Limpo (MDL) que visa incentivar o investimento em
projetos de energia limpa e mitigação das emissões de GEE em países em
desenvolvimento (APEA, 2009; Borrego, 2015; Lopes, 2004).
5. O evento mais recente foi a Vigésima Primeira Conferência das Partes da
Convenção Quadros das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas
(COP21), Paris 30 de Novembro de 2015 a 11 de dezembro de 2015
(Quercus, 2015). O Acordo de Paris, alcançou o objetivo principal de um
novo acordo climático global que permita limitar o aumento da
temperatura média global até um máximo de 2ºC, comparado com o
período pré-industrial, até ao final do século.

1.3 Relevância do estudo
Timor-Leste é um novo país, que restaurou a sua independência em 20 de
maio de 2002 (Pinho, 2012), mas já existiu neste velho planeta com a mesma
idade dos outros países e sofreu com o mesmo risco das mudanças climáticas
afetadas pelas emissões de gases com efeito de estufa (GEE), causadas pelas
tecnologias industriais dos países desenvolvidos do mundo global 9. Esta
8

Protocolo Quioto http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas/protocolode-quioto
9
No que diz respeito ao passivo ambiental (dívida ecológica) herdado do período colonial (
“porque nós timorenses não contribuímos nada para às emissões de gases CO2 na atmosfera”)
é de referir que foram considerados os princípios da responsabilidade objetiva e propter rem,
e o princípio das responsabilidades comuns, porém de forma diferenciada, no protocolo de
Kyoto e no Acordo de Paris.
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consideração desafia-nos para ficar sempre atentos e não deixarmos o país
ser afetado com estas situações.
Segue-se a transcrição de excertos de dois documentos políticos timorenses
que enfatizam o problema da vulnerabilidade de Timor-Leste às Alterações
Climáticas:
Programa de Ação Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (PANA):
Resolução do Governo 33/2011.
“Timor-Leste

continua

a

confrontar-se

com

colossais

desafios

ao

desenvolvimento. As alterações climáticas representam um risco adicional
que pode provocar mais atrasos ao enfraquecer o progresso alcançado em
indicadores de desenvolvimento cruciais, nomeadamente, na segurança
alimentar. Devido à sua história recente, existe uma reserva limitada de
conhecimento e investigação científica específica sobre Timor-Leste que
permita caracterizar os prováveis impactos das alterações climáticas.
Todavia, juntamente com os seus vizinhos do Sudoeste Asiático e do Pacífico,
calcula-se que Timor-Leste venha a enfrentar desafios significativos devido
às alterações climáticas. Considera-se, em particular, que a vulnerabilidade
do país às alterações climáticas venha a intensificar-se devido à sua
dependência extremamente elevada dos recursos naturais, a infraestruturas
inadequadas e à falta de capacidade institucional”. (RDTL, 2011a pág. 3).
“A visão abrangente delineada no PANA visa tornar o povo Timorense mais
resistente

às

alterações

climáticas,

reconhecendo

a

sua

grande

vulnerabilidade numa economia dominada pela agricultura de subsistência.
As medidas de adaptação concentrar-se-ão na redução dos efeitos adversos
das alterações climáticas e na promoção do desenvolvimento sustentável
(RDTL, 2011a pág. 4).
Até ao momento o trabalho investigativo realizado nesta área, por
timorenses, continua muito reduzido. O processo de elaboração desta
investigação, e os respetivos resultados, visam contribuir para a capacitação
nacional nesta área. Apesar de alguns esforços no domínio da política, Timor-
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Leste continua a carecer de estratégias de atuação concretas e, sobretudo,
continuadas no domínio da energia e do clima. O trabalho investigativo que
se apresenta tem como finalidade contribuir para a minimização desta lacuna.

1.3.1 Objetivos gerais da investigação
No sentido de contribuir para o desenvolvimento energético sustentável, e
também para a mitigação e adaptação das alterações climáticas em
Timor-Leste, a investigação realizada tem os seguintes objetivos:
•

Objetivo 1 - Identificar quais os compromissos assumidos a nível
internacional e nacional por Timor-Leste no âmbito desta temática;

•

Objetivo 2 – Sistematizar a documentação nacional e internacional
relevante para esta temática;

•

Objetivo 3 – Estudar as representações sobre mudanças climáticas e
a estratégia energética e climática de Timor-Leste de diferentes atores
chave da sociedade de Timor-Leste;

•

Objetivo 4 – Explorar possíveis estratégias inovadoras para a
adaptação e mitigação às alterações climáticas;

•

Objetivo 5 - Sensibilizar a sociedade, em particular de Timor –Leste,
sobre às Alterações Climáticas.

1.4 Abordagem metodológica da investigação e
organização geral da tese
No alinhamento dos objetivos investigativos foram desenvolvidos quatro
estudos complementares, todos com uma abordagem predominantemente
qualitativa e que incluíram a recolha e análise documental, assim como a
realização de entrevistas a informantes-chave. Aos todos foram analisados
30 documentos de natureza política, normativa, científica e tradicional
cultural - Tabela 1.5.
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Tabela 1.5 – Total 30 documentos que foram analisados
No.
1

Fontes dos Documentos
Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED 2011-2030)
Site:http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2012/02/Plano-Estrategico-deDesenvolvimento_PT1.pdf

2

Timor-Leste, Ratifica a Adesão à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Alterações Climáticas, No. 7/2006
Site: http://www.mj.gov.tl/jornal/?q=node/1523

3
4

Programa de Ação Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (PANA)
No. 33/2011. Site: http://www.mj.gov.tl/jornal/?q=node/1693
Comunicação Nacional Inicial de Timor-Leste, nos termos da ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (Timor Leste’s Initial
Nation Communication under United Nations Framework Convention on
Climate Change).
Site:http://www.mj.gov.tl/jornal/?q=node/1493;https://unfccc.int/resource/docs/natc/tlsnc1.p
df

5

Autoridade Nacional Petróleo e Mineral
Site: http://www.mj.gov.tl/jornal/?q=node/6637

6

Roteiro para a Implementação da Agenda para 2030 e dos ODSS em TimorLeste
Site:http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2017/08/UNDP-Timor-Leste_SDPRoadmap_doc_v2_Portuguese_220717.pdf

7

Ratifica o Acordo de Paris no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas
(ver suplemento) No. 11/2017
Site:http://www.mj.gov.tl/jornal/?q=node/19;
http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2017/serie_1/SERIE_I_NO_19.pdf

8

Matenek Lokal Timor Nian
Site: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002145/214540tet.pdf

9
10

Tara Bandu: Its Role and use in community conflict prevention in Timor-Leste.
Site: https://asiafoundation.org/resources/pdfs/TaraBanduPolicyBriefENG.pdf
Timor-Leste Oportunidades e Potencial de Desenvolvimento
Site:http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2014/06/07-Estudo-Timor-Elaborado-pelaCGD.pdf

11

Determinação das Contribuições Nacionais para emissão dos GEE (INDC),
2016.
Site:https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Published%20Documents/Tim
orLeste%20(East%20Timor)/1/INDC%20%20TL_Final_Scanned_copy20Feb2017.compressed.pdf

12

Estudo de Mercado Timor-Leste
Site: https://www.ceso.pt/pdfs/Timor.pdf

13

Timor GAP, E.P. Relatório Anual 2014
Site:http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2015/08/AnnualReport_TIMORGAP_PT.pdf

14

Ratifica, para adesão, o Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre Alterações Climáticas (No. 6/2008)
Site: http://www.mj.gov.tl/jornal/?q=node/1493

15

Programa de Apoio à Aliança Global contra as Alterações Climáticas em
Timor-Leste.
Site: http://www.gccatl.eu/sobre-gcca-tl.html

16

Decreto-Lei No. 26/2012, Lei de Bases do Ambiente, Artigo 8.º sobre TaraBandu.
Site: http://mj.gov.tl/jornal/lawsTL/RDTL-Law/RDTL-Decree-LawsP/Decreto%20Lei%20%2026-2012.pdf

17

Climate Change in the Pacific: Scientific Assesment and New Research),
Volume 1: Regional Overview, 2011.
Site:https://www.pacificclimatechangescience.org/wp-content/uploads/2013/08/ClimateChange-in-the-Pacific.-Scientific-Assessment-and-New-Research-Volume-1.-RegionalOverview.pdf

18

Climate Change in the Pacific: Scientific Assesment and New Research),
Volume 2: Country Reports, 2011. (Documentos No. 15 e 16 foram oferecidos
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depois da entrevista) pelo Diretor Centro para a Mudança Climática e
Biodiversidade (CCB).
Site:http://www.untl.edu.tl/pt/investigacao/centro-para-a-mudanca-climatica-ebiodiversidade;https://www.pacificclimatechangescience.org/wpcontent/uploads/2013/09/Volume-2-country-reports.pdf
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Dados Climatrológicos da Estação de Díli período de 2003 até 2016
Manual: Cedida pela Direção Nacional Meteorologia e Geofísica de TimorLeste depois da entrevista com o Diretor DNMG.
Site: http://www.mj.gov.tl/jornal/?q=node/1019

20

21

Regulamento Interno do Suco de Bucoli
Manual: Cedida pela Sede do Suco de Bucoli, depois da entrevista com a 3ª.
Pessoa Cultural e tradicional sobre Tara-Bandu em 2018. (sem referências no
site).
A voz dos bandos: coletivos de justiça e ritos da palavra portuguesa em Timor
Leste colonial
Site: http://repositorio.ul.pt/handle/10451/7764

22

Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética (PNAEE)
Site:http://www.pnaee.pt/ ; https://poseur.portugal2020.pt/Content/docs/Poseur/PNAEE.pdf
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24

25

26

27

28
29
30

Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER)
Site:http://www.ap2h2.pt/download.php?id=27;
https://www.aiccopn.pt/5/comunicacao/cat/noticias-outras/item/item-117164
Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU) 2020
Site:https://www.portugal.gov.pt/media/1218711/20131017%20maote%2
0apres%20persu.pdf
Plano Nacional de Gestão de Resíduos (PNGR) 2014 – 2020
Site:http://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/Planeamento/PN
GR_rev_20141107_clean.pdf
Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas
Residuais (PENSAAR 2020)
Site:https://www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Agua/PlaneamentoeGesto/
PENSAAR2020/PENSAAR2020_Relatorio_Vol2.pdf
Timor-Leste faz todos os preparativos para Adesão à ASEAN (Associação de
Nações do Sudeste Asiático)
Site: http://timor-leste.gov.tl/?p=14835
https://en.wikipedia.org/wiki/Accession_of_East_Timor_to_the_Association
_of_Southeast_Asian_Nations
Energias Renováveis em Timor-Leste
Site:http://timorleste.gov.tl/?p=3952;
http://timorleste.gov.tl/?p=3827&n=1&lang=pt
Alterações Climáticas - Timor-Leste assina a Contribuição Nacionalmente Determinada
Site:https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/19152/alteracoesclimaticas-timor-leste-assina-contribuicao-nacionalmente-determinada_pt

Timor: De Colónia a País nos fins do Século XX. Um Sistema Educativo
em Re-Estruturação. (Um estudo documental).
Site:http://repositorio.uportu.pt/xmlui/handle/11328/194;
repositorio.uportu.pt/bitstream/11328/194/2/TME%20286.pdf
file:///C:/Users/watuk/Downloads/TME%20286%20(1).pdf

Foram entrevistadas 47 pessoas, dos quais 41 timorenses, 1 indonésio e 5
portugueses, num projeto que se estendeu de 2015 – 2018 (Figura 1.5). Os
dados foram recolhidos através de pesquisas bibliográficas, pesquisas e
entrevistas aos diferentes atores, diálogos, conferências, debates, e recolha
de documentos.
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Figura 1.5 - Metodologia de pesquisa do trabalho científico
Fonte: elaborado pelo autor

O trabalho realizado ao longo destes 3 anos, resultou nesta Tese que se
divide em sete capítulos:
Capítulo 1 – Introdução, no qual é explicado a relevância do estudo e
também feita um breve enquadramento teórico e político.
Capítulo 2 – estudo 1: Caracterização geográfica de Timor-Leste;
sistematização e análise dos documentos de política timorense.
Capítulo 3 – estudo 2: Política energética e climática de Timor-Leste:
análises de vozes de diferentes atores.
Capítulo 4 – estudo 3: O Tara-Bandu de Timor-Leste como estratégia de
mitigação e adaptação às alterações climáticas.
Capítulo 5 – estudo 4: Debate Académico sobre estratégia e política
energética e climática de Timor-Leste.
Capítulo 6 – Propostas para uma estratégia energética e climática de TimorLeste, no qual se apresentam algumas sugestões e recomendações, com base
nos resultados dos quatro estudos empíricos realizados.
Por fim, no Capítulo 7, considerações finais, apresentam-se as principais
conclusões, limitações dos estudos, assim como sugestões e orientações para
futuras investigações.

24

Capítulo 2 – Estudo 1: Sistematização e
análise dos documentos políticos
timorenses no âmbito da energia, e das
alterações climáticas
Este capítulo funciona como ligação entre a teoria sobre a energia, clima e às
alterações climáticas da investigação, apresentada no capítulo 1 desta tese,
e o trabalho empírico que é explorado nos capítulos 3, 4, e 5.
Na primeira parte é explicada a metodologia do estudo (2.1), segue-se a
explicação da história e a política de Timor-Leste (2.2), as suas características
sociodemográficas e económicas (2.3), e o seu clima (2.4). Estas três seções
têm como objetivo ajudar as pessoas que não são de Timor-Leste, a conhecer
e compreender melhor este país, e assim explicar o contexto da investigação.
A seção 2.4 faz um enquadramento político do tema da energia e das
alterações climáticas a nível regional (Ásia) e depois a nível nacional (TimorLeste). Por fim na seção 2.5 é feita uma sistematização e análise crítica dos
documentos políticos timorenses relevantes para a área de estudo, desde o I
Governo Constitucional (início em 2002) até ao VII Governo Constitucional
da RDTL (cessou funções em 2017) e entrar no atual VIII Governo
Constitucional da RDTL.

2.1 Metodologia
Na realização da investigação científica foi inicialmente feito o levantamento
de documentos políticos com objetivo principal de recolher diversas
informações relevantes, nacionais e internacionais, relacionadas com a
energia e às alterações climáticas em Timor-Leste. Foi efetuada leitura,
análise e a sistematização dos documentos atuais para análise de conteúdo
e síntese. Este trabalho serviu para contextualizar as opiniões e para obter
uma visão sobre o tema que serviu para avançar com a realização das
pesquisas e entrevistas posteriores no campo da investigação.
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2.2 História e Política de Timor-Leste
Timor-Leste é um dos países mais jovens do mundo (RDTL, 2013) e ocupa a
parte leste da ilha de Timor. Situa-se entre dois países enormes, a Austrália
e a Indonésia. Os primeiros contactos europeus com este país foram feitos
pelos

portugueses que chegaram a Timor-Leste em 1512 em busca do

sândalo (Meneses, 2008).
Durante 400 anos, os portugueses utilizaram o território timorense para
fazerem negócios comerciais, explorando as riquezas dos recursos naturais
da ilha por exemplo (sândalo, copra, ervas e especiarias, etc.), mas pouco
foi feito para o desenvolvimento local.
Só depois dos anos de 1960 que começou a colocar e fornecer a luz elétrica,
e na década seguinte, concentraram para outras infraestruturas como água,
esgotos, escolas e hospitais nas cidades, mas nas zonas rurais continuaram
a ser atrasados10. A porção oriental da ilha de Timor com a capital em Díli foi
colónia portuguesa desde o século XVI até 1975 (Rizzi, 2010).
Os Holandeses em 1651 conquistaram Kupang, no extremo ocidental da ilha
de Timor penetraram até meio da ilha. Desta forma, a ilha de Timor foi
dividida em duas partes pelas colónias Portugueses e Holandesas.
Em 1859 foi estabelecido um tratado entre Portugal e Holanda para fixar a
fronteira entre Timor Português (Timor Oriental) e o Timor Holandês (Timor
Ocidental)11.
A Indonésia proclamou a sua independência em 1945, passando o Timor
Holandês a fazer a parte do seu território até a presente data (Rizzi, 2010;
Teles, 1999).
Com a Revolução dos Cravos em Portugal, que no dia 25 de abril de 1974 pôs
fim a 48 anos de ditadura, abriu-se o caminho para a implementação do
10
11

Brasão de Armas do Timor Português (1935 – 1975);
Portugueses em busca de sândalos
https://pt.slideshare.net/anabeatrizdebrito/regional-do-mundo-timorleste-seminario
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Governo Democrático e deu-se liberdade para os países ultramarinos
decidirem o seu destino. Portugal liderou o processo de autodeterminação de
Timor-Leste em Agosto de 1975, e ajudou a promover a formação dos
partidos políticos para Timor-Leste alcançar a sua independência (Sarkin,
2008; Dias, 2002).
Timor-Leste, através do partido da FRETILIN (Frente Revolucionário de
Timor-Leste Independente) proclamou unilateralmente a Portugal a sua
independência no dia 28 de novembro de 1975, com o nome oficial República
Democrática de Timor-Leste. No entanto esta jovem nação foi rapidamente
ocupada ilegalmente pela Indonésia no dia 7 de dezembro de 1975, apoiados
pelos partidos adversários UDT (União Democrática Timorense) e APODETI
(Associação Popular Democrática Timorense), (Manuten, 2012). Esta
situação

de

ocupação

indonésia

manteve-se

até

à

realização

do

referendo/consulta popular, em 31 de agosto de 1999 e à restauração da sua
independência no dia 20 de maio de 2002. Esta é a data em que este território
se tornou oficialmente completamente independente. Nasce assim uma nova
nação do Sudeste Asiático, o território de Timor-Leste, que é composto
também pelo enclave de Oecússi, na costa norte da parte Timor ocidental, a
ilha de Ataúro situada no norte da Capital de Díli, e o ilhéu de Jaco ao largo
da ponta leste da ilha de Timor. A estrutura da governação composto por o
topo da liderança que é o Primeiro Ministro, o chefe do governo, o segundo o
Ministro Interior, o terceiro os Administradores dos Distritos/Municípios, o
quarto os Administradores dos Subdistritos/Postos, o quinto os Chefes dos
Sucos e o sexto/último os Chefes das Aldeias/Povoações, Cap.4 desta tese.
(Pinho, 2012; Manuten, 2012; Brown, 2016) – (Figura 2.1).
Timor-Leste alcançou a sua independência através da consulta popular
organizada pelas Nações Unidas que ofereceram duas opções: Pró-Autonomia
ou Pró-Independência. No dia 31 de agosto de 1999 Timor-Leste foi a votos
e os timorenses deram a maior percentagem na vitória para PróIndependência. Oficialmente, Timor-Leste restaurou a sua independência no
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dia 20 de maio de 2002, como nação soberana da República Democrática de
Timor-Leste12.

Figura 2.1 - Mapa Política de Timor-Leste
Fonte: https://www.mapsofworld.com/timor-leste/timor-leste-political-map.html

2.3

Caracterização Sociodemográfica e
Económica de Timor-Leste

O território de Timor-Leste, cuja capital é a cidade de Díli, tem uma área total
aproximadamente 15.007 km2. De acordo com os Censos de Timor-Leste em
2010, tinha uma população com cerca de 1.066.582 habitantes com a
composição de 541.147 homens e 525.435 mulheres (Pinho, 2012; Finansas,
2015). Os Censos de TL em 2015, tinha uma população com cerca de
1.167.242 habitantes com a composição de 588.561 homens e 578.681
mulheres, (Finanças, 2015). Os dados da população atual são 1.277.532
habitantes com a composição 651.198 (homens) e 626.338 (mulheres),
baseado com o “Relógio da População de TL”, data 12 de novembro de
2012, horas 06h:52m:59s13. Na figura 2.2 indica o número total de

Houve ainda um Governo Transitória da UNTAET, “Administração Transitória de Timor-Leste”
(ATTL), Regulamento No. 2000/23 da UNTAET, entrado em vigor no dia 14 de setembro de
2001
13
Relógio das horas: Country Meter – https://countrymeters.info/pt/Timor-Leste
12
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habitantes de TL baseado com os Censos de 1980 até 2015 (RDTL, 2011;
Pinho, 2012; Viegas, 2016; Finanças, 2015 pág. 14).

Figura 2.2 -

Census 2015 Preliminary Results, pág. 14
Fonte: Population and Housing Census 2015 Preliminar Results
A Constituição da RDTL Parte I Princípios Fundamentais, Artigo 13. ° (Línguas
oficiais e línguas nacionais) o Tétum e o Português são as línguas oficiais
da República Democrática de Timor-Leste. O Tétum e as outras línguas
nacionais são valorizadas e desenvolvidas pelo Estado (L. Soares, 2014;
RDTL, 2002). Figura 2.3 e tabela 2.1.

Figura 2.3 –

Dialetos falados em TL (dados de 2010)

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Timor-Leste
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Tabela 2.1 – Línguas nacionais de TL mais de 31 dialetos

Tétum Praça/Díli

Makassae

Nanaek

Baikeno

Mambae

Rahesuk

Bekais

Kémak

Raklungu

Búnak

Waima’a

Resuk

Fataluku

Naueti

Sa’ane

Galolen

Midiki

Makuva

Habo

Kairui

Loloin

Idalaka

Tétum Terik

Adbae

Lovaia

Dadu’a

Laklae

Makalero

Isní

Tokodede

Fonte: L. Soares (2014) “Línguas em Timor-Leste: que gestão escolar do plurilinguismo”

“Timor-Leste tem um dos PIB per capita mais baixos no mundo e tem o Índice
de Desenvolvimento Humano mais baixo de entre os países ASEAN. Cerca de
40% da população vive abaixo da linha da pobreza, que se encontra próximo
do valor de $0.55 per capita por dia, com a maioria da população a viver nas
áreas rurais”14.
Situação sobre a cobertura florestal em Timor-Leste:
Timor-Leste tem lindas paisagem florestais importantíssimas:
“Na total área terrestre de 1,493 milhões de ha, 59% (869.000 ha) possuía
cobertura florestal em 2012, incluindo 21,2% floresta densa (313,000 ha com
cobertura florestal entre 60-70%), floresta de vegetação escassa (37,7% 556.000 ha) e floresta vegetação muito escassa (4,3%). Mais de 27% da
área é coberta de pastagens15” (RDTL, 2017 pág. 5).

14

Desenvolvimento Humano: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/tt.html
15
Política Nacional de Florestas Revista, Timor-Leste, Abril 2017
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/tim170725.pdf
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“Entre 2003 e 2012, a área de cobertura florestal densa registou um declínio
de 35,3% e a área florestal de vegetação escassa diminuiu 2,6%. Existe uma
variação regional considerável nas taxas e padrões de desflorestação,
variando entre até 30% de diminuição da cobertura florestal desde 2003 a
2012 em alguns municípios e menos de 1% em outros. Fonte: Plano Nacional
de Conservação Florestal, 2013 Figura 1 Uso do solo em Timor-Leste in 2012
Política Nacional de Florestas Revista, Timor-Leste, abril 2017 6 Os vetores
de

degradação

florestal

incluem

corte

de

lenha

(combustível) não

regulamentado, pastagem descontrolada, expansão da área agrícola e
fraquezas nos dispositivos institucionais para a gestão do território”. (RDTL,
2017 pág. 5).
Na (Figura 2.4), identifica-se a distribuição da população timorense pelos 13
distritos/municípios, baseado com os dados dos censos de 2010. Verifica-se
que Díli é o município com uma percentagem maior de população (22%),
seguido do município de Ermera (11%). Em terceiro lugar, com 10% da
população está o município de Baucau. A investigação implicou a realização
de entrevistas a timorenses a residir em Díli e Baucau, isto é, os participantes
moram em dois dos municípios com mais habitantes de Timor-Leste.

5%
4%
6%

6%

7% 4% 5%

10%
8%

6%

6%
11%

Aileu
Díli
Manufahi

Ainaro
Ermera
Oecússi

22%

Baucau
Lautém
Viqueque

Bobonaro
Liquiçá

Covalima
Manatuto

Figura 2.4 – Percentagem de habitantes por distrito/município
Fonte: Censos 2010, (RDTL, 2011; Pinho, 2012).
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Timor-Leste em termos administrativos, divide-se em 13 distritos que
passaram a designar-se de municípios (Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro,
Covalima, Díli, Ermera Lautém, Liquiçá, Manatuto, Manufahi, Oecússi e
Viqueque), (Figura 2.5). A capital da cidade do país é Díli. Mas em cada
distrito/município tem uma cidade capital do distrito liderado pelo um
administrador do distrito/município. Cada distrito/município tem os seus
subdistritos/postos administrativos liderados por administradores dos postos
ou subdistritos. Em cada subdistrito/posto administrativo também tem os
seus sucos liderados pelos chefes dos sucos e cada suco tem as suas aldeias
lideradas pelas chefes das aldeias. (Distritos/Municípios, Subdistritos/Posto
Administrativos, Sucos e Aldeias, cada qual têm as suas próprias estruturas
de governo interligadas umas às outras (RDTL, 2011; Pinho, 2012).

Figura 2.5 - Mapa de divisão administrativa de Timor-Leste
Fonte: elaborado pelo autor Gabriel António de Sá, no programa (QGIS),
ajustando com um mapa de divisão da ilha de Timor, escolhido no google.

2.4

Caracterização Climática

Timor-Leste está situado no continente Asiático, na região do Sudeste
Asiático, numa zona tropical com o clima quente e húmido. Na parte oriental
da ilha de Timor-Leste são registadas as temperaturas médias mais elevadas,
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que chegam a ultrapassar os 25ºC. No centro da ilha e na parte ocidental do
país as temperaturas são mais reduzidas (20ºC), principalmente devido à
altitude (Pinho, 2012).
Segue-se uma breve descrição da história do estabelecimento da DNMG de
Timor-Leste:
1) Durante o tempo de ocupação portuguesa (1933 até 1975) – foi criado
o Serviço Meteorologia de Timor (SMT). Neste intervalo de tempo
existiam 4 estações (Díli, Baucau, Viqueque e Oecusse).
2) Durante o tempo de ocupação indonésia (1975 – 1999) – foi criado o
Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG). Neste intervalo de tempo
também existiam 4 estações (Díli, Baucau, Viqueque e Oecusse).
3) Durante o governo de transição de Timor – Leste “Peace keeping force
(PKF)- UNTAET (2000-2002) Timor-Leste. As infraestruturas existiam,
e foi preparado o arranque da atual Direção Nacional Meteorologia e
Geofísica (DNMG), que iniciou funções em 2003. A DNMG é
presentemente membro da World Meteorology Organization (WMO) da
qual fazem parte 189 nações. A DNMG aderou á WMO em 4 de
dezembro de 200916. Apesar de existirem 4 estações metereológicas é
de referir que por razões de falta de recursos humanos entre 2003 e
2017 apenas a estação de Díli recolhe dados regularmente. Figura 2.6.

16

História e estabelecimento da Direção Nacional Meteorologia e Geofísica de Timor-Leste
https://historiadnmg.blogspot.com/
https://historiadnmg.blogspot.com/2017/12/historia.html
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Figura 2.6 - Entrega dos documentos com dados meteorológicos
Fonte: entrevista ao DNMG (P2) de Timor-Leste (foto: autor).

É de salientar que devido ao percurso histórico de Timor-Leste os dados
climatológicos17 escasseiam, sobretudo desde o tempo colonial português até
1975, depois no tempo da ocupação ilegal indonésia 1975 até 1999. Também
no tempo da Independência, 2002 até 2006, escasseiam (foram todos
estragados e queimados por causa das crises políticas). Com a crise política
de 2006 em Timor-Leste, principalmente em Díli, todos os arquivos sobre
dados Climatológicos, em Timor-Leste, foram todos queimados, estragados
ou extraviados. A Direção de Meteorologia e Geofísica (DNMG) tentou
recuperar alguns desses dados através de contactos estabelecidos com outros
países, principalmente a Indonésia e Portugal. No entanto a falta de recursos
humanos e também de equipamentos adequados tem dificultado este
trabalho. Na entrevista feita no âmbito do primeiro estudo empírico, a e que
se encontra descrito no capítulo 3, o diretor da DNMG ofereceu ao
investigador desta tese os dados climatológicos mais recentes que existem
da estação de Díli, e autorizou o seu uso para esta investigação. (Figura 2.7;
Figura 2.8 e Figura 2.9).

17

Os dados climatológicos relevantes são as seguintes: Dados das Temperaturas do
Ar (Médias) (ºC); Dados das Humidades Relativas (Médias) (%); Dados das
Pressão Atmosférica (Médias) (hPa); Dados de Precipitação (Médias) (mm); Dados
de Radiação Solar (Médias) (%); Dados da Direção Velocidade do Vento (Médias)
(Km/h).
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Figura 2.7 – Resultado variação da temperatura média, anual da Estação de Díli,
Timor-Leste, em 2003 até 2015. A entrevista foi realizada no dia 10 de setembro de 2016.
Fonte: dados cedidos na mesma data pela DNMG de Timor-Leste, gráfico elaborado pelo autor.

Os dados facultados foram os da Estação de Díli, desde o ano de 2003 até o
dia 10 de setembro de 201618 (recolha de dados pelo autor), nomeadamente:
Dados das Temperaturas do Ar (Médias) (ºC); Dados de Humidade Relativa
(Médias) (%); Dados das Pressão Atmosférica (Médias) (hPa); Dados de
Precipitação (Médias) (mm); Dados de Radiação Solar (Médias) (%); Dados
da Direção Velocidade do Vento (Médias) (Km/h)19.´
Estes dados foram utilizados pelo autor desta investigação para construir as
figuras (Figura 2.2) e (Figura 2.3). De acordo com estes dados a Temperatura
do Ar Média da Estação de Díli em 2003 foi de 29,08 °C e a Temperatura do
Ar Média da Estação de Díli em 2016 até dia 10 de setembro foi de 29,68 °C.

18

19

Os dados do mês de setembro ainda não estão concluídos porque as entrevistas e recolhes
de dados foram feitas na segunda semana do mesmo mês. Os Dados Climatológicos foram
oferecidos pela Direção Nacional Meteorologia e Geofísica de Timor-Leste, durante a
pesquisa e entrevista nesta direção em 2016. (Diretor: Sebastião da Silva, Pesquisador:
Gabriel Sá).
Nestas figuras concentram-se para obter os resultados da temperatura média mensal ao
longo do ano e excluir dos outros dados.
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Figura 2.8 – Resultado variação da temperatura média, mensal da Estação de Díli,
Timor-Leste, em 2003.
Fonte: dados cedidos pela DNMG de Timor-Leste, gráfico elaborado pelo autor.
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Figura 2.9 – Resultado variação da temperatura média, mensal da Estação de Díli,
Timor-Leste, em 2016.
Fonte: dados oferecidos pela DNMG de Timor-Leste, elaborado pelo autor

Timor-Leste é vulnerável às alterações climáticas e o nosso clima pode
tornar-se mais quente e mais seco nas estações secas, bem como cada vez
mais variável: “O governo da RDTL reconhece que os três recursos mais
vulneráveis/suscetíveis às AC são a água, o solo e a zona costeira” (AR5,
PANA) (IPCCC, 2014; RDTL, 2011a).
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Do mesmo modo os recifes de coral são muito suscetíveis as alterações em
termos de temperatura da água e da composição química. Estas alterações
podem ter consequências para a produção agrícola segurança alimentar e
indústria do turismo aumentando o risco de desastres naturais provocados
por inundações secas ou desabamentos de terras (RDTL, 2011a; RDTL,
2011b).

2.5

Enquadramento Político Regional e
Nacional

2.5.1 Percurso Político Asiático
Para ter boa relação de amizade, paz e tranquilidade dos países asiáticos, os
líderes dos países vizinhos juntaram e criaram a Associação de Nações do
Sudeste Asiático - ASEAN20, em 8 de agosto de 1967, como um bloco
econômico regional (Intal & Chen, 2017).
A ASEAN tem os princípios fundamentais seguintes21:
✓ “respeitar a independência nacional, a soberania, a igualdade, a
integridade territorial e a identidade nacional de cada país”.
✓ “o direito de cada país para liderar e presença nacional livre de
interferências, subversão ou coerção de pessoas de fora”.
✓ “não interfira nos assuntos internos dos países membros”.
✓ “resolver pacificamente as diferenças ou debates”.
✓ “recusar o uso de força letal”.
✓ “Cooperação eficaz entre os membros”.
O objetivo principal da criação deste bloco foi o fortalecimento dos laços de
amizade entre países membros e sobretudo, o desenvolvimento econômico,
social e cultural desta região. A ASEAN é um sistema de integração e
relacionamento com os restantes países do mundo. Visa assegurar e
20
21

ASEAN é a sigla definida em língua inglesa: (Association of Southeast Asian Nations)
Princípios principal da ASEAN
https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-Bangsa_Asia_Tenggara
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dinamizar as relações diplomáticas, econômicas e políticas de determinadas
regiões para promover paz e tranquilidade. A sede deste bloco está situada
em Jacarta, a cidade capital da Indonésia (Intal & Chen, 2017).
No início da ASEAN, os países membros do Bloco eram apenas 5 países
(Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura e Indonésia). Depois de alguns anos
integrou mais 5 países: Brunei (1984), Vietname (1985), Myanmar e Laos
(1987), Camboja (1999). Neste momento, dois países estão considerados
pelos observadores do bloco para futuramente integrarem a ASEAN, os países
são a Papua-Nova Guiné e Timor-Leste22.
Timor-Leste como país soberano não pode ficar isolado dos outros países que
têm relações histórica, sendo membro da comunidade de países de língua
portuguesa (CPLP). Além disso Timor-Leste geograficamente tem uma
posição privilegiada em termos estratégicos. Timor-Leste está localizado
entre países da CPLP e da ASEAN, e partilha história, cultura e tradições
semelhantes com ambas.
Perante este contexto, Timor-Leste submeteu o seu pedido oficial de adesão
ao bloco ASEAN, em março de 2011. O percurso natural já começou há
bastantes anos para garantir o desenvolvimento e a estabilidade interna de
forma contribuir para a estabilidade regional no espaço desta comunidade
(Xanana, 2014). Primeira vez Timor-Leste assumiu o seu cargo da CPLP,
sentiu necessariamente um grande sentido de responsabilidade moral e
também uma grande honra e empenho de trabalhar. Baseado com estas
experiências deu uma prova e desafios para aferir a sua capacidade de
organização com vista à entrada na ASEAN.
As condições do mundo atual, com a perturbação e agitação política
economia mundial, é relevante estar próximo do centro económico e
financeiro global e explorar as suas potencialidades (Xanana, 2014).
Relativamente à Cooperação da ASEAN no âmbito das Alterações Climáticas,
destaca-se que nas regiões dos países do Sudeste Asiático, que pertencem
22

ASEAN Bloco Econômico - https://www.todamateria.com.br/asean-bloco-economico/
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ao bloco ASEAN, são consideradas altamente vulneráveis às alterações
climáticas. Grande parte das populações e suas atividades cotidianas
económicas estão mais concentradas ao longo das zonas costeiras. As
populações destas zonas estão dependentes da agricultura de subsistência, e
logo dos recursos naturais e da silvicultura. Ao nível do bem-estar do povo a
pobreza extrema continua a ser muito alta. As mudanças do clima associadas
ao aquecimento global têm-se manifestado através de ondas de calor, secas,
inundações e ciclones tropicais que se têm vindo a tornar mais intensos e
frequentes23 (Intal & Chen, 2017; Bruxelas, 2015).
Para combater as mudanças climáticas na comunidade global, a ASEAN tem
desempenhado do seu papel ativo que vem dos próprios chefes dos Estado e
de Governo da ASEAN no nível regional. Assim emitiram várias Declarações
relacionados com as mudanças climáticas, nomeadamente em 2007, 2009,
2010, 2011 e 2014 (Intal & Chen, 2017). Através destas declarações os
Líderes da ASEAN expressaram o seu entendimento e a sua posição comum
sobre as aspirações para uma solução global que permita fazer face ao
desafio das alterações climáticas através de ações concretas aos níveis
nacionais e regionais (Intal & Chen, 2017).
Por fim, destacamos algumas intervenções da ASEAN no âmbito das
Alterações Climáticas, designadamente (Intal & Chen, 2017).
I. “Um projeto regional de US $15 milhões, intitulado “Reabilitação e Uso

Sustentável de Florestas de Turfa no Sudeste Asiático”, (2009-2013) está
sendo implementado para empreender medidas para evitar incêndios de
turfa, a principal fonte de neblina de fumaça na região”.
II. “O Projeto “Biodiversidade e Alterações Climáticas” (2010 = 2015) com

assistência financeira da Alemanha no valor de 2.500.000 euros está a ser
implementado para ajudar a ASEAN no desenvolvimento e implementação
de estratégias e instrumentos no campo da biodiversidade e alterações
climáticas”.

23

Asian Development Bank (ADB) revelou que a temperatura média na região aumentou 0,1
a 0,3 grau Celsius por década entre 1951 e 2000; a precipitação tendeu para baixo de 1960
a 2000; e os níveis do mar subiram 1 a 3 milímetros por ano.
http://environment.asean.org/asean-working-group-on-climate-change/
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III. “Um Workshop e Intercâmbio sobre Cidades Resilientes às Mudanças

Climáticas: Identificando Melhores Práticas foi realizado nos dias 18 e 19
de janeiro de 2010 em Jacarta, Indonésia, para representantes das cidades
da ASEAN e dos governos nacionais para trocar melhores práticas, lições
aprendidas e experiências para abordar os impactos atuais e futuros das
Alterações Climáticas”.
IV.

“Workshops sobre Riscos e Impactos de Eventos Extremos de (i)
Inundações e (ii) Secas em Países da ASEAN foram realizados nos dias 910 de junho de 2010 na Indonésia e 22-23 de setembro de 2010 na
Tailândia respetivamente. As oficinas avaliaram a capacidade (…) em
relação à gestão de enchentes e secas, para rever a sua preparação
individual e coletiva no sentido de se capacitarem na mitigação de riscos e
para trocar melhores práticas de soluções de gestão de enchentes e secas”.

V.

“O Fórum de Meio Ambiente para Jovens da ASEAN Plus 3: foi realizado
em 22-25 de abril de 2010 em Brunei Darussalam como parte da
implementação do Plano de Educação Ambiental da ASEAN (AEEAP) 20082012. Este Fórum teve como objetivo promover o interesse e a
consciencialização dos jovens da ASEAN e do Plus Three countries sobre
as questões da mudança climática. O Fórum concluiu com uma "Declaração
sobre ASEAN Plus Três Ações da Juventude sobre o Meio Ambiente", que,
entre outros, delineou as promessas dos jovens e a resolução de
desempenhar seu papel na proteção do meio-ambiente24”.

2.6

O que dizem os documentos do percurso
político de Timor-Leste de 1975 até 2017

A partir de 1974-1975, Portugal retirou e abandonou a sua governação
administrativa em Timor-Português, e surgiu a guerra civil entre os
timorenses até a invasão ilegal da Indonésia no dia 7 de dezembro de 1975.

24

Projetos Completos implementados na ASEAN
http://environment.asean.org/asean-working-group-on-climate-change/
http://www.wri.org/blog/2017/11/asean-countries-must-act-together-confront-climatechange
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Naquele momento depois da invasão, a política timorense era manter a luta
em qualquer situação e condição para alcançar a sua independência.
No outro lado a Indonésia declarou Timor-Português, no dia 17 de julho de
1976 como 27 províncias da Indonésia25.
Depois do Referendo em 1999 e a Administração Transitória da UNTAET,
(United Nation Transitional Administration), o próprio Governo da RDTL,
começou a organizar-se formalmente como nação soberana e a delinear a
sua própria política para traçar e executar (UNTAET, 2000; Sarkin, 2008).
Desde a proclamação de independência em 2002, Timor-Leste já teve sete
Governos Constitucionais, estando presentemente no oitavo Governo
Constitucional, através das eleições antecipadas realizadas em 12 de maio de
2018 (RDTL, 2011; Gouveia, 2013).
No âmbito das suas políticas nacionais Timor-Leste, depois de alcançar a sua
Independência como nação soberana em 20 de maio de 2002, participou nas
Conferências Internacionais ligadas às alterações climáticas.
Cada um destes Governos teve os seus próprios Programas e Políticas de
Desenvolvimento para implementação orçamental no tempo dos seus
mandatos. Pela análise da Tabela 2.2, verifica-se que é sobretudo a partir do
IV e V governo que são publicados os documentos que incluem preocupações
ambientais na área energética e climática. Este padrão relaciona-se com a
história de Timor-Leste. Para um país recém-formado foi primeiro prioritário
estabelecer

princípios

orientadores para

a

estabilidade

política

manutenção da paz.

25

Invasão e Proclamação de Timor-Português como 27 províncias da Indonésia
https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_invasion_of_East_Timor
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e a

Tabela 2.2 – Os sucessivos Governos da RDTL (G-RDTL) e os documentos mais
importantes no âmbito da energia e das AC

Governo
RDTL

Datas

I

2002-2006

II

2006-2007

III

2007

IV

2007 – 2012

&

&

V

2012 - 2015

VI

2015-2017

VII

2017 - 2018

VIII
2018 - Atual

Principais Documentos
• Programa do Primeiro Governo Constitucional da
República Democrática de Timor-Leste, aprovado em
27 de junho de 2002.
• A Constituição da RDTL destacando-se o artigo 61
sobre o meio ambiente.
• Resolução do Parlamento 7/2006 (Que Ratifica a
Adesão à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre
as Alterações Climáticas).
http://www.mj.gov.tl/jornal/?q=node/1523
• Resolução do Parlamento 6/2008 (Ratifica, para
Adesão, o Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas).
http://www.mj.gov.tl/jornal/?q=node/1493#
• ratifica a Adesão à Convenção das Nações Unidas
sobre às Alterações Climáticas. Com esta ratificação
Timor-Leste aderiu à primeira fase do Protocolo de
Quioto.
• não foi desenvolvido nenhum programa ou plano. Este
governo funcionou apenas três meses.
• Conselho de Ministros (03/09(2010) – aprovado o
Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional
(PEDN).
• Resolução Parlamento 33/2011: aprova o Programa de
Ação Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas
(PANA). Foi aprovado em agosto de 2011, mas a sua
implementação apenas aconteceu 4 anos depois,
durante o VI governo.
• Lei do Bases do Ambiente (Decreto-Lei 26/2012),
destacando-se o Artigo 8º sobre o Tara-Bandu.
• Resolução parlamento 19/2015: aprova o Plano
Estratégico de Desenvolvimento (PED)
• 1ª Comunicação Nacional Inicial de TL, nos termos da
CQ Nações Unidas sobre AC (2013)26
• Resolução do Governo nº 34/2015 – adoção da Agenda
2030 da Unesco por Timor-Leste
• Decreto-Lei do Governo nº 1/2016 (ANP-ANPM) –
criação do Roteiro para o Desenvolvimento Sustentável
de Timor-Leste que inclui o Plano Estratégico para o
Desenvolvimento Sustentável de TL (4 de julho de 2016).
O Programa do VII Governo rejeitou ou não foi aprovado
no Parlamento Nacional da RDTL. (Eleições antecipadas).
A ser analisado no capítulo 6 da tese (Energia, Clima e
Alterações climáticas em Timor-Leste: síntese do
Programa do VIII Governo Constitucional de TimorLeste)

Fonte: elaborado pelo autor

Segue-se uma breve descrição dos programas e outros documentos
timorenses baseado com Resolução do Governo, Resolução do Parlamento,

26

As comunicações nacionais “Servem de instrumentos-chave para desenvolver estratégias
de adaptação e mitigação e são também um mecanismo que permite abertura ao diálogo
político e que fomenta a sensibilização pública sobre as alterações climáticas” (PANA).

42

Constituição da República Democrática de Timor-Leste, relevantes para a
política de energia e climática de Timor-Leste desde 2002 até 2017:
2002 – Aprovada a Constituição da República Democrática de TimorLeste (CRDTL) no qual o artigo 61 se refere ao meio-ambiente:
1. “Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente
equilibrado e o dever de o proteger em prol das gerações vindouras.”
2. “O Estado reconhece a necessidade de preservar e valorizar os recursos
naturais.”
3. “O Estado deve promover ações de defesa do meio-ambiente e
salvaguardar o desenvolvimento sustentável da Economia” (CRDTL, Artigo
61, página 21).
2006 - Resolução do Parlamento 7/2006 – ratificação da Adesão à
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre às Alterações Climáticas
(aprovada em 11 de abril de 2006, pelo Presidente do Parlamento Nacional,
Francisco Guterres “Lu-Ólo” do II governo da RDTL27). Com esta ratificação
Timor-Leste aderiu e entrou em vigor pela primeira fase do Protocolo de
Quioto em 12 de janeiro de 2009, que visou estabelecer compromissos mais
rígidos para a redução da emissão dos gases que provocam o efeito estufa,
considerados, de acordo com a maioria das investigações científicas, como
causa antrópica do aquecimento global.
A condição de entrada em vigor do Protocolo de Quioto era a ratificação por
55 países, que representem pelo menos 55% das emissões de gases com
efeito de estufa ocorridas no ano de 1990 pelos países-membros da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e
Rússia um dos países do antigo bloco soviético). Assim, o Protocolo de Quioto
entrou em vigor no dia 02 de fevereiro de 2005.

27

Resolução do Parlamento (http://www.mj.gov.tl/jornal/?q=node/1523). publique-se em
Díli, 20 de abril de 2006, pelo Presidente da República Democrática de Timor-Leste, Kay Rala
Xanana Gusmão
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2008: Resolução do Parlamento 6/2008 - ratifica, para adesão, o
Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações
Climáticas. Aprovada em 10 de março de 2008 pelo Presidente do Parlamento
Nacional, Vicente da Silva Guterres, do governo publique-se em Díli, 19 de
março de 2008 pelo Presidente Interino da República Democrática de TimorLeste, Fernando La Sama de Araújo28. Entrada em vigor no dia 12 de janeiro
de 2009 (Tabela 2.3).
Tabela 2.3 – Processo de ratificação do Protocolo Quioto por Timor-Leste e outros
países da CPLP.29
Local e data
de adesão
Ano de
entrada
em vigor
Âmbito de
adesão

Angola

Quioto Japão, 1997 -12-11
2005-02-16
Nações Unidas - 84 países assinaram o protocolo, adotado na 3ª
Conferência das Partes (COP 3) em Quioto.
Assinatura
Adesão/aprovação/
Entrada
ratificação
em Vigor
R-2007-05-08
2007-08-06

Brasil

1998 -04-29

R-2002-08-23

2005-02-16

Cabo Verde
Guiné-Bissau

-

R-2006-02-10
R-2005-11-18

2006-05-11
2005-02-16

Moçambique

-

R-2005-01-18

2005-02-18

Portugal
São Tomé e
Príncipe
Timor-Leste

1998-04-29
-

R-2002-05-31
R-2008-07-24

2005-02-18
2005-07-24

-

R-2009-01-12

2009-01-12

A ratificação do Protocolo de Quioto, foi um acontecimento importante e
marcante pois prova o reconhecimento da necessidade de implementação de
programas de mitigação das Alterações climáticas, nomeadamente através
da imposição de metas objetivas para a redução das emissões de gases com
efeito de estufa.
2010:

Conselho de Ministros no dia 03/09/2010 - aprova o Plano

Estratégico de Desenvolvimento Nacional (PEDN) com a implementação do
programa de Curto-Prazo, (2011 – 2015), pelo IV governo.

28

Resolução do Parlamento (http://www.mj.gov.tl/jornal/?q=node/1493)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_dos_pa%C3%ADses_signat%C3%A1rios_do_Protocolo_
de_Quioto http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
29

44

2011: Resolução do Parlamento 19/2015 - aprovação do Plano
Estratégico de Desenvolvimento (PED), que corresponde à atualização do
PEDN 2011 –com a implementação de medidas a Médio-Prazo (2016 – 2020)
e Longo-Prazo, (2021 – 2030).
Este documento foi desenvolvido em 2011 com o apoio de agências
internacionais e com a colaboração de um conjunto de intervenientes, entre
instituições de governo local, e representantes do meio académico, sectores
privados e organizações não-governamentais. Contém recomendações de
Comunicação Nacional Inicial, que refletem um estudo cuidadoso sobre a
situação climática em Timor-Leste.
Resolução do Governo 33/2011 - que aprova o “Programa de Ação
Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas” (PANA) (RDTL, 2011).
O Programa de Ação Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (PANA),
visa tornar o país mais resistente às mesmas, através da adoção de medidas
transversais centradas na redução dos efeitos adversos das alterações
climáticas e da promoção do desenvolvimento e uso sustentável dos recursos
naturais.
Assim o IV Governo da RDTL resolve, nos termos da alínea c) do Artigo 116.º
da Constituição da República o seguinte:
“Aprovar o Programa de Ação Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas
(PANA), constante do anexo à presente Resolução e que dela faz parte
integrante”. Aprovado em Conselho de Ministros no dia 17 de agosto de 2011,
liderado pelo Primeiro-ministro, Kay Rala Xanana Gusmão, no Programa do
IV Governo Constitucional30. (RDTL, 2008; RDTL, 2011; RDTL, Tribunal
Recurso, 2011).

30

Resolução do Governo (http://www.mj.gov.tl/jornal/?q=node/1693)
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2012: Decreto-Lei No. 26/2012, que aprova a Lei de bases do
Ambiente. Nesta lei de base o artigo 8º é especificamente para o TaraBandu31 enquanto instrumento que visa garantir a proteção do ambiente da
biodiversidade:
“O Estado reconhece que, a importância de todos os tipos de Tara-Bandu
enquanto o costume integrante da cultura de Timor-Leste e como mecanismo
tradicional regulador da relação entre o homem e o ambiente em seu redor”.
(Justiça, 2012 página 11).
“Podem ser levadas a cabo ações de Tara-Bandu, de acordo com os rituais
instituídos pelo direito consuetudinário local que tenham em vista a
conservação e promoção do ambiente e a preservação e uso sustentável dos
recursos naturais, desde que tais ações sejam compatíveis com os objetivos
e princípios estabelecidos na presente lei”. (Justiça, 2012 página 11).
2015: Resolução do Governo No. 34/2015, no dia 23 de setembro de
2015, o Governo da República Democrática de Timor-Leste adotou a Agenda
2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), dois dias antes
da adoção formal na Assembleia Geral das Nações Unidas. Nesta resolução
também formalizou um grupo de trabalho para implementação do ODS a ser
presidido pelo Gabinete do Primeiro Ministro.1
Posteriormente, no dia 18 de novembro, a Agenda 2030 foi ratificada pela
Resolução Parlamentar No. 19/2015, na qual se estabeleceu que o Governo
de Timor-Leste passasse a alinhar os seus sistemas de planeamento e
orçamento com os ODS. No dia 22 de dezembro de 2015 o Governo adotou
a Diretiva. No. 038/2015 estabelecendo um Grupo de Trabalho dos ODS.
No dia 1 de fevereiro de 2016 foi aprovado o Decreto Governamental No.
1/2016 determinando a obrigatoriedade de refletir os ODS nos planos e
orçamentos anuais.
O Tara-Bandu (Tara=pendurar ou afixar, Bandu=proibição) é uma lei tradicional timorense
que inclui fixação de artefactos simbólicos de proibição e a realização de rituais tradicionais
para garantir o envolvimento da força sacral natural. O Governo da RDTL notou que este lei e
norma tradicional timorense, que anteriormente funciona apenas para proteção dos produtos
agrícolas e agropecuárias, disputas sobre as balizas do terreno, mas em 2012 aprovou esta lei
tradicional com a sentido mais ampla neste seguinte decreto lei
31
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2017:

Timor-Leste

assinou

a

Determinação

das

Contribuições

Nacionais para emissão dos GEE em 24 de janeiro de 2017, através do
Ministro do Comércio, Indústria e Ambiente. Na base desta assinatura está o
relatório Intended Nationally Determined Contributions (INDC) Timor-Leste,
publicado em novembro de 2016 (Ministério Turismo, 2016).
Esta ação foi um passo significante e muito importante para Timor-Leste, que
demostra o compromisso geral do país para com agenda internacional em
matéria de alteração climática e potencialmente, oferece oportunidades para
beneficiar de financiamento internacional neste âmbito (incluindo possível
financiamento da UE, futuro, através da GCCA-TL, GCCA +) (Figura 2.10).
É também muito importante que Timor-Leste cumpra os seus compromissos
como país Pacífico, bem como PEID (Pequenos Estados Insulares em
Desenvolvimento), afirmando a sua posição em sintonia com a do grupo
acerca das mudanças climáticas. É ótimo contar com Timor-Leste na Aliança
Global contra às alterações climáticas32.
Destacamos as ideias chave do INDC (2016):
▪

TL optou conscientemente em não definir uma meta específica para
redução dos GEE, comprometeu-se de forma genérica em reduzir às
emissões através de vários setores tais como, transporte, agricultura,
floresta e energia. Neste documento é enfatizada a necessidade de
suporte internacional para desenvolver um inventário de GEE de TL.

▪

Às emissões de TL são inferiores a 0.003% das emissões mundiais de
GEE, ou seja, insignificante no contexto global. No entanto é um país
muito vulnebabel às AC. Assim a estratégia de TL foca-se mais em
promover a capacidade de adaptação aos impactos futuros da AC.

▪

Cerca de 45% dos Sucos (Freguesias) de TL classificam-se com sendo
bastante vulnerável aos impactos das AC. Os sucos mais vulneráveis

32

Timor-Leste assinou a Contribuição Nacionalmente Determinada;
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/19152/alteracoes-climaticastimor-leste-assina-contribuicao-nacionalmente-determinada_pt
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localizam-se na

parte este do

país. Estes sucos devem ser

considerados prioritários para ações de adaptação.
▪

O maior desafio para TL consiste em desenvolver uma estratégia em
utilizar os recursos financeiros do Petróleo e do Gás para concretizar a
transição para uma economia sem petróleo e reduzir a pobreza.

▪

O Ministério do Comércio e do Ambiente estabeleceu em cooperação
com a Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL) o Centro para às
AC e Biodiversidades (CCCB).

Figura 2.10 - Assinatura da contribuição Nacional Determinada por TL
Fonte: imagem – European Union (External Action), 25/01/2017
http://www.tl.undp.org/content/timor_leste/en/home/newscentre/articles/2017/02/01/timor-lestelaunched-its-intended-nationally-determined-contribu.html

Para mobilizar conjuntamente o Fundo Verde para o Clima é uma caixa
financeira de 100 bilhões de dólares americano por ano disponível a partir de
2020, com dinheiro fornecido pelos países ricos para suportar as economias
em desenvolvimento e financiar ações significativos para reduzir as emissões
de gases com efeito de estufa e combater as consequências das alterações
climáticas33 (Unidos et al., 2012).
“A 17ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP17), realizada
em Durban, na África do Sul, entre 28 de novembro e 10 de dezembro,
alcançou um compromisso dos representantes de quase 200 países para
adoção de metas de cortes de emissões de carbono, incluindo os Estados

33

Fundo Verde https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,entenda-o-significadoda-plataforma-de-durban-aprovada-na-cop-17,809577;
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Unidos e a China, as principais potências poluidoras”. A Plataforma de Durban
é o nome do conjunto de acordos obtidos na COP17.”34
2017: Resolução do Parlamento Nacional N.º 11/2017 - Ratifica o
Acordo de Paris no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre às
Alterações Climáticas (ver suplemento)35. Assinado no Palácio Presidencial
Nicolau Lobato, aos 15 de maio de 2017, pelo Presidente da República de
Timor-Leste, Taur Matan Ruak.
Em 2015, na 21ª Conferência das Partes (COP21), em Paris, foi adotado um
novo acordo, aprovado por 195 países, incluindo Timor-Leste, como o
objetivo central de reforçar a minimização das emissões de GEE no sentido
de limitar o aumento da temperatura a 1,5ºC acima dos níveis préindustriais36 (Calvacante, Danilo; Freitas, 2018).

2.7

Síntese Conclusiva

Este trabalho pretendeu sistematizar e analisar os documentos do Governo
sobre a política energética e climática de Timor-Leste. Ao todo foram
analisados 20 documentos. Deste corpus destacamos o conjunto de oito, que
são os documentos mais importante e estão descritos na Tabela 2.4.
Da análise feita aos documentos do Governo da RDTL são de destacar as
seguintes ideias:
- Estes documentos dos diversos Governos foram elaborados baseado com
as informações e instruções da Convenção-Quadro das Nações Unidas, o que
é de valorizar. Timor-Leste abraça a sua responsabilidade num futuro
sustentável ainda que a contribuição de Timor-Leste para os problemas das
alterações climáticas tenha sido mínima. Ainda assim, o Governo de TimorLeste parece reconhecer que somos também afetados pelas poluições
produzidas pelas potências económicas e industriais. Isto significa que temos
http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/01/16/a-plataforma-de-durban/
Resoluçãodo Parlamento (http://www.mj.gov.tl/jornal/public/docs/2017/serie_1/SE
RIE_I_No_19.pdf)
36
21ªC Conferência das Partes (COP21) da UNFCCC
34

35

http://revistaecoturismo.com.br/turismo-sustentabilidade/21a-conferencia-das-partescop21- da-unfccc/ Paris 2015; https://nacoesunidas.org/cop21/
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que continuar a trabalhar em cooperação com o resto do mundo no sentido
de reduzir as emissões poluentes.
- Timor-Leste tem muitas condições para produzir Energias Renováveis por
exemplo: energia solar fotovoltaica, energia solar térmica, energia eólica,
energias ondas e marés, energia biogás, energia biodiesel, energia biomassa
florestal, para substituir petrolífero (RDTL, 2008; RDTL, 2011). Timor-Leste,
tem muitos recursos naturais potenciais e setores associados que não estão
bem apostados e desenvolvidos, como por exemplo o setor agrícola, das
pescas, das indústrias, do turismo e das energias renováveis.
- A análise dos documentos políticos produzidos pelos sucessivos Governos
mostra que as atividades do desenvolvimento e progresso de Timor-Leste,
estão ainda muito dependentes das receitas dos fundos petrolíferos, para
garantir a roda económica do país. Não existem ainda outras receitas
alternativas.
- É sobretudo a partir do IV e V Governo (2007) que se começou a dar à área
ambiental o estatuto de vetor integrador e indispensável na estratégia de
desenvolvimento sustentável de Timor-Leste, e, desta forma, na promoção
da qualidade de vida dos cidadãos timorenses.
Tabela 2.4 – Principais documentos sobre Energia e AC
Designação do Documento

Local de publicação
Revistas,
Artigos e
Relatórios

Plano Estratégico de Desenvolvimento
(PED) 2011-2030
Programa de Ação Nacional de Adaptação
às Alterações Climáticas (PANA)
Comunicação Nacional Inicial de TimorLeste, nos termos da Convenção-Quadro
das
Nações Unidas sobre as Alterações
Climáticas
Decreto
do
Governo
No.
1/2016
Autoridade Nacional Petróleo e Mineral
(ANPM).
Roteiro para a Implementação da Agenda
para 2030 e dos ODSS em Timor-Leste
Determinação das contribuições nacionais
para a emissões de GEE (INDC, 2016)
Ratifica o Acordo de Paris no âmbito da
Convenção Quadro das Nações Unidas
sobre as Alterações Climáticas (Ver
Suplemento) No 11/2017
Fonte: elaborado pelo autor a partir de Documentos
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Jornal da
República

Data de
Publicação
(Ano)
2011

✓

2011

✓

2013
✓
2016
✓
2016

✓

2016

✓

2017
✓
PDF

Capítulo 3 – Estudo 2: Política Energética
e Climática de Timor-Leste: análise de
vozes de diferentes atores
Neste capítulo apresenta-se o 2.º estudo que integra esta investigação, e que
corresponde ao 1.º estudo que inclui trabalho de campo em Timor-Leste. Este
estudo teve como principal objetivo estudar as representações de diferentes
atores-chave da sociedade timorense sobre a estratégia energética e
climática de Timor-Leste. Na primeira parte (3.1 Metodologia) descrevem-se
os métodos de recolha e análises de dados, na segunda parte (3.2.)
apresentam-se os resultados obtidos. Por fim apresenta-se uma síntese
conclusiva (3.4.).

3.1 Metodologia
No âmbito dos objetivos investigativos 1 e 2, foram realizadas diversas
entrevistas a diferentes atores de Timor-Leste em 2016 e 2017, num total de
20 pessoas, pertencentes a quatro grupos distintos: 8 políticos (P), 4
académicos (A), 5 dirigentes da sociedade civil (SC) e 3 empresários (E),
(Figura 3.1)

Figura 3.1 - Foto das entrevistas realizadas aos Políticos (P1 – P8)
Fonte: elaborado pelo autor (agosto, setembro, outubro) de 2016 em Timor-Leste.
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As entrevistas foram de natureza semiestruturada e basearam-se num guião
específico (Ampudia et al., 2016) que é apresentado no Anexo 1.

As

entrevistas foram todas realizadas em língua Tétum (Políticos - Tabela 3.1 e
empresários), Língua Portuguesa (ex. Académicos) e em Indonésio (ex.
empresários e representantes das ONGs).
Tabela 3.1 – Entrevistas aos Políticos (P) ou Governantes da RDTL37
Nº. Sigla
da
Entrevista
PM/PVAC38
(PM)

Língua da
Entrevista

Língua da
Transcrição

Tétum

Português

DNMG39

Tétum

Português

DNTT40

Tétum

Português

DNAC41

Tétum

Português

DNER42

Tétum

Português

DCCCB 43

Tétum

Português

P-ANP e
Mineral44

Tétum

Português

P-TGAP 45

Tétum

Português

Nota
Bibliográfica/ papel
da Organização
Primeiro Ministro,
Gabinete (PM),
Representa
Diretor Nacional
Meteorologia e
Geofísica
Diretor Nacional
Transporte Terrestre
Diretor Nacional
Alterações Climáticas
Diretor Nacional
Energias Renováveis
Diretor
Das Alterações
Climática e
Biodiversidade
Presidente
Autoridade Nacional
Petróleo e Mineral
Presidente
Timor GAP

Contacto Inicial e
data de Entrevista
Carta1
Marcação
(26-10-2016)
Telefone
(02-09-2016)
Telefone
(05-09-2016)
Telefone
(12-08-2016)
Telefone
(22-08-2016)
Telefone
(16-08-2016)
Telefone
(28-08-2016)
Telefone
(01-09-2016)

Fonte: elaborado pelo autor

As gravações áudio das entrevistas foram transcritas integralmente para
português. As transcrições em português foram

sujeitas

a análise de

discurso (Coutinho, 2011; Ampudia et al., 2016).
As pessoas entrevistadas foram previamente informadas dos objetivos da
investigação e concordaram em que as suas ideias fossem consideradas,
estando identificadas. Para tal assinaram um consentimento informado que
37

Para manter o anonimato das ideias de cada pessoa entrevista, os oito politicos entrevistados foram
identificados através de um Código de 1 à 8, a atribuição do número foi aliatória e não coresponde a
ordem em que são apresentados na tabela 3.1.
38
PM/PVAC (Primeiro Ministro de Timor-Leste/ Ponto Vocal das Alterações Climáticas do
Gabinete do
Primeiro Ministro de Timor-Leste).
39
DNMG (Diretor Nacional Meteorologia e Geofísica) de Timor-Leste
40
DNTT (Diretor Nacional Transportes Terrestres) de Timor-Leste.
41
DNAC (Diretor Nacional das Alterações Climáticas) de Timor-Leste
42
DNER (Diretor Nacional das Energias Renováveis) de Timor-Leste
43
DCCCB (Director - Center for Climate Change and Biodiversity)
44
P-ANP e Mineral (Presidente Autoridade Nacional Petróleo e Mineral)
45
P-TGAP (Presidente Timor-GAP).
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se encontra arquivado. Um exemplar do modelo consentimento informado
pode ser consultado no Anexo 4 pág. 166.
Da análise realizada emergiram as seguintes categorias:
1) Documentos sustentadores referidos pelo entrevistado durante o seu
discurso;
2) Problemas/Desafios associados à estratégia energética de Timor-Leste
referidas pelo entrevistado;
3) Dilemas/Conflitos associados às políticas energéticas na perspetiva do
entrevistado; e
4) Exemplos de boas práticas.
A primeira categoria foi definida em conjunto com o apoio das orientadoras
para aprender o processo. As categorias seguintes foram propostas pelo
investigador e validadas através de uma reflexão falada com as orientadoras.
Para cada categoria discutiram-se excertos ilustrativos.
As principais ideias levantadas pelos entrevistados, para cada uma das
quatro categorias definidas, são apresentadas e discutidas na secção
seguinte, por tipo de ator.

3.2 Apresentação e discussão de Resultados
→ A Voz dos Políticos (n=8)
Na (Tabela 3.2) estão descritas as principais funções dos oito políticos
timorenses

entrevistados. Da

análise

relativamente

aos

documentos

sustentadores referidos pelos entrevistados verificamos que dos oito
políticos, quatro não mencionaram documentos diretamente relacionadas
com a temática da energia e das alterações climáticas (político 2, 3, 7 e 8).
Os restantes políticos, (políticos 1, 4, 5 e 6) mencionaram documentos
internacionais e nacionais no âmbito da energia e das alterações climáticas.
Ao todo foram evocados seis documentos diferentes, dois da responsabilidade
de agências internacionais (nomeadamente os Objetivos de Desenvolvimento
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Sustentável e o Protocolo de Quioto), e quatro da responsabilidade de TimorLeste no âmbito dos seus compromissos internacionais (por exemplo, NAPA,
PEDN (curto prazo) 2011-2015, PED 2011-2030, (médio prazo) 20162020, e (longo prazo) 2021 – 2030. Estes três exemplos, que já foram
referidos nos capítulos 1 e 2 desta tese.
Tabela 3.2 – Breve descrição das funções dos Políticos (P) envolvidos no estudo46
Ponto
Vocal do
Primeiro ministro
para
Alterações
Climáticas
Diretor Nacional da
Meteorologia e
Geofísica

Diretor Nacional de
Transporte e
Terrestre
Diretor Nacional
das Alterações
Climáticas
Diretor Nacional
das Energias
Renováveis
Ponto Vocal
Nacional das
Alterações
Climáticas para
Nações Unidas
Presidente da
Autoridade
Nacional do
Petróleo e Minerais
de Timor-Leste
Presidente Timor
Gás e Petróleo
TIMOR GAP

Analisar e avaliar os documentos em relação às Alterações Climáticas
a nível nacional e internacional. Relatar regularmente ao Primeiroministro os progresso e desafios do desenvolvimento Energético e
Climático do País.
Registar e reativar os dados desta direção, uma vez que foram
danificados e queimados nos anos de 1975, 1999 e 2006 por causa
das situações de emergências que Timor-Leste atravessou. Relatar
regularmente os dados recolhidos ao Vice-Ministro das Obras Públicas,
Transportes e Telecomunicações II.
Liderar esta direção para fazer registos operacionais dos veículos que
circulam em Timor-Leste e legalizar assinaturas para as cartas de
condução. Fazer inspeções viabilidade dos veículos e relatar
regularmente ao Vice-Ministro das Obras Públicas, Transportes e
Telecomunicações II.
Organizar as atividades nacionais e internacionais sobre às Alterações
Climáticas. Sensibilizar a sociedade sobre os impactos ambientais das
Alterações Climáticas. Relatar regularmente ao Ministro e ViceMinistro do Comércio, Indústria e Ambiente.
Gerir o plano em relação às Energias Renováveis desde o 4º Governo
Constitucional (No 5º. Governo Constitucional eliminou-se o
Secretário do Estado Política Energética. As funções foram
transferidas todas para a direção da eletricidade, sobre o controlo do
Vice-Ministro das Obras Públicas, Transportes e Telecomunicações I.)
Docente da Faculdade de Agricultura da UNTL.
Ponto Vocal das Alterações Climáticas das Nações Unidas. Além disso
também é diretor do CCCB (Centre of Climate Change and
Biodiversity) centrado na UNTL. Participar nas conferências nacionais
e internacionais e relatar as atividades regularmente ao Governo em
conjunto com a Direção Nacional das Alterações Climáticas.
Fazer negociações sobre o tratado conjunto do mar de Timor-Leste e
Austrália sobre produção Petrolífero. Fiscalizar o fundo petrolífero e
identificar as zonas produtivas de petróleo. Relatar regularmente ao
Ministro do Petróleo e Recursos Minerais.

TIMOR GAP (Gás e Petróleo) atual é uma companhia Nacional do
Petróleo de Timor-Leste. Organizar o produto petrolífero e contratos
sobre exploração do Petróleo e Gás. Relatar regularmente ao Ministro
do Petróleo e Recursos Minerais.
Fonte: elaborado pelo autor
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Para manter o anonimato das ideias de cada pessoa entrevista, os oito politicos
entrevistados foram identificados através de um Código de P1 à P8, a atribuição do número
foi aliatória e não corresponde a ordem em que são apresentados na tabela 3.2.
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O Político 1 (P1) falou nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 20152030 da UNESCO e no documento (internacional “Intended Nationally
Determined Contributions - INDC47 (25/01)2017) e ainda no PED 2011-2030.
O político 4 (P4) referiu-se ao Protocolo de Quioto, ao INDC e ao NAPA:
“Protocolo primeira fase Timor-Leste já ratificou em 2008 ou 2009 e neste
momento estamos no processo Protocolo Quioto da segunda fase. Mas
aconteceu outra vez com o acordo de Paris com a política que tem de fazer é
INDC. Temos outras coisas também com NAPA48, temos estes documentos,
inicial comunicação nacional é como um relatório e requisitos para ser
membro da UNFCCC”.
O político 5 (P5) falou do PEDN e do PED 2011-2030.
O P6 fez referência ao Programa Adaptação Nacional de Ação para
Alterações Climáticas, também conhecido pela sua sigla inglesa NAPA, tal
como o P4.
No que respeita à segunda categoria de análise, os políticos abordaram
quatro grandes problemas no domínio da energia e das alterações climáticas:
a falta de estudos em Timor-Leste com dados científicos sobre o clima e as
alterações climáticas (P1 e P2), a existência de poucos recursos humanos
nacionais qualificados nesta área (P3 e P4) e a ausência de continuidade de
algumas ações políticas que visam promover as energias renováveis, e a
sensibilização da população sobre as causas e consequências das alterações
climáticas e estratégias de mitigação e adaptação (P5).
A título ilustrativo transcrevem-se dois excertos para cada problema
abordado:

47

(INDCs) é um termo usado sob a Convenção-Quadro das Nações Unidas para Mudanças
Climáticas (UNFCCC) para reduções nas emissões de gases de efeito estufa que todos os países
que assinaram a UNFCCC foram solicitados a publicar na preparação das Nações Unidas.
48
NAPA corresponde à sigla do documento “National Adaptation Program of Action”, tradução
inglesa do Programa Adaptação Nacional de Ação para Alterações Climáticas, também
conhecido como PANA.
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Problema – Poluição e Alterações climáticas (por exemplo, emissões de
gases com efeito de estufa) – falta de dados climáticos e falta de estudos
investigativos.
“(…) então pensei que a importância dos dados não só as informações. Sem
dados não podemos fazer nada. (…) Viu que o edifício antigo da Meteorologia
foi destruído e nem um papel se tinha salvado” (P2).
“(…) não há estudos profundos que clarificam as pessoas que cortam
árvores implicam as erosões e deslizamento da terra. Assim também os que
queimam as florestas implicam o número do incremento de emissões de
gases com efeito de estufa não temos ainda. Por isso depois de assinatura de
Paris, temos acesso de fundos para apoiar-nos e fazer estudos mais profunda”
(P1).
Problema - Poucos recursos humanos qualificados
“(…) Governo tem problemas porque há pessoas que tem conhecimento e
boa capacidade ao nível de recursos humanos, quando finalizaram os seus
estudos na Austrália, América, Europa e outros países depois de regressar
aplicaram para agências internacionais porque o salário do Governo é muito
baixo” (P4).
“Menos recursos humanos e política incentivo do Governo que apostam na
implementação

de

energias alternativas

(energias

renováveis),

para

substituir combustíveis derivadas petrolíferos” (P3)
Problema - Ausência de continuidade de políticas
“Falhas na implementação de planos por falta de recursos humanos
qualificados " Quando vemos neste assuntos são claras, mas as vezes na
implementação não está a correr certamente, por exemplo os Governos
através do ministério da agricultura compraram muitos tratores para apoiar
na parte agrícola, mas se na parte académica devia ser treinar, identificar,
localizar antes de comprar, mas o Governo comprou e apoio, mas mais tarde
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não há conhecimento da manutenção então ficaram todos avariados sem
obter nenhum retorno através do produto agrícola." (P1).
“O programa agroenergia como costumamos chamar jatropha, que quase a
nossa comunidade utilizam e cultivam (…) produzem sementes

oleaginosas

com fins para utilização de biodiesel. Mas depois do 5.º e 6.º Governo
Constitucional não deram muita importância de continuar (…) deram mais
atenção para os outros setores” (P5).
No que respeita à terceira categoria foram abordados três dilemas/conflitos:
a

dificuldade

nacional

de

conjugar

preocupações

económicas

com

ambientais (P1 e P3), o acesso a dados sobre o clima de Timor-Leste na
Indonésia (P2)49 e o Investimento de empresas estrangeiras em Timor-Leste,
mas que trazem consigo efeitos ambientais negativos (P4, P6, P7 e P8).
Seguem-se exemplos de excertos de entrevista:
“Aposta nas energias é prioritária a eletricidade vinda do petróleo para reaver
retorno do investimento. A Energia Renovável é muito importante, mas temos
de recuperar tudo o que já gastou.” (P1).
“(…) eles disseram que estes dados estão bem arquivados na Indonésia, mas
agora vocês já não fazem parte da Indonésia por isso não podemos dar assim
como dantes, mas tente passar pelo acordo bilateral entre dois países.” (P2).
“Para às indústrias, o requerimento para eles são custos, eles estão a
procurar de qualquer forma para desviar, mas estamos claro como em Inglês
se diz: Give and Take, quer dizer vens e demos o nosso recurso para produzir
e beneficiar e obter lucros e ao mesmo tempo tem de colaborar para podemos
prevenir o máximo da produção de gases com efeito de estufa para as
alterações climáticas.” (P7).
Por fim, os políticos no global deram três tipos de boas práticas já
implementadas em Timor-Leste, sobretudo ao nível político, no tema em

49

Este comentário é necessário atender à história política entre Timir-Leste e Indonésia.
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estudo: a aposta na biomassa (P1 e P5); a tomada de medidas para reduzir
a poluição, emissão de GEE (P3 e P7) e a utilização/rentabilização de
financiamento internacional para medidas nesta área (P6):
“Cultivo de árvores em Baguia (5 mil exemplares) e ainda continua a plantar
para compensar o impacto das indústrias em TL, como (Heineken Timor, SA
(sociedade anonima) em Hera e TL Cement em Baucau)” (P1).
“Há limite do ano de produção para importação dos veículos estrangeiros,
baseado com o decreto-lei no. 30/2011, este decreto-lei que foi produzido
pelo Ministério das finanças, direção nacional alfândega/customs, tem alguns
artigos que declarem a importação dos veículos para o nosso país não
ultrapassam de 5 anos da sua produção.” (P3).
“A política que a Autoridade Nacional de Petróleo e Minerais decide neste
assunto é para controlar e prevenir a poluição máxima com estes
combustíveis para o nosso ambiente por isso estabeleceu o regulamento de
especificação técnico ligado para estes combustíveis (…) controlamos para,
por exemplo o seu conteúdo de súlfures é mínimo” (P7 e P8).

→ A Voz dos Académicos (n=4)
Foram entrevistadas quatros académicos de duas Instituições do Ensino
Superior (IES) de Timor-Leste (Figura 3.2) e (Tabela 3.3). A1, A2 e A3
pertence a uma IES pública (UNTL) e o A4 a uma IES privada (DIT).

Figura 3.2 - Entrevistas aos 4 Académicos
Fonte: elaborado pelo autor, agosto, setembro, outubro, 2016 (foto documentação do
autor)
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Tabela 3.3 – Entrevistas aos académicos (A)50
Nº. Sigla
da
Entrevista

Língua da
Entrevista

Língua da
Transcrição

PRACUNTL51

Tétum

Português

DFCE
UNTL52
DP-FECT
UNTL53
R-DIT54

Português

Português

Tétum

Português

Português

Português

Nota
Bibliográfica/ papel
da
Organização
Pró-Reitor dos
Assuntos
Cooperação da UNTL
Decano
FCE - UNTL
Docente
e Pesquisador
Reitor Instituto
Tecnologia de Díli

Contacto
Inicial e data de
Entrevista
Carta2
Marcação
(24-10-2016)
Telefone
(19-08-2016)
Telefone
(01-09-2016)
Carta3
Marcação
(31-10-2016)

Fonte: elaborado pelo autor.

É de enfatizar que os quatro académicos, cuja descrição de funções se
encontra na seguinte tabela, reconheceram a importância deste estudo, pois
Timor-Leste tem um grande potencial para a exploração das energias
renováveis, tal como ilustra a transcrição que se segue à (Tabela 3.4).
Tabela 3.4 – Breve caracterização dos académicos envolvidos no estudo
Pró-Reitor

Decano
Ciências
Exatas
Docente
Pesquisador

Reitor DIT

Pró-Reitor dos Assuntos de Cooperação da UNTL que representou o
Magnífico Reitor nesta entrevista.
Docente da Faculdade de Agricultura, e sua área de pesquisa está
mais ligada para as aves.
O Decano de uma nova (3 anos) Faculdade Ciências Exatas (FCEUNTL), o primeiro decano e pioneiro desta Faculdade com a
Cooperação entre UNTL e UA. Licenciatura na área de Engenharia
Química; Mestrado em Refinaria Petróleo e Doutoramento na área
de Biocombustível (Universidade de Aveiro).
Docente e Pesquisador da Engenharia Mecânica da Faculdade de
Engenharia, Ciências e Tecnologia. Licenciado e Mestre Engenharia
Mecânica
Está a fazer o curso de doutoramento na área das alterações
climáticas (contributo dos transportes urbanos).
Reitor de uma Instituição do Ensino Superior Privada, Instituto
Tecnologia de Díli/ Dili Institute Technology (DIT). O terceiro Reitor
desta Instituição do Ensino Superior e a sua área mais especializada
em Turismo Doutoramento UAlgarve.

Fonte: elaborado pelo autor
50

Para manter o anonimato das ideias de cada pessoa entrevista, os quatro académicos entrevistados
foram identificados através de um Código de 1 à 4, a atribuição do número foi aliatória e não coresponde
a ordem em que são apresentados na tabela 3.3.
51

PRAC-UNTL (Pró-Reitor dos Assuntos de Cooperação da UNTL).
DFCE (Decano da Faculdade de Ciências Exatas)
53
DP, FECT-UNTL (Docente e Pesquisador da Faculdade de Engenharia, Ciências e Tecnologia
da Universidade Nacional Timor Lorosa’e).
54
R-DIT (Reitor Dili Institute Technology/ Instituto Tecnologia de Díli)
52
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“por exemplo nós temos o mar é fonte de energia, nós temos o vento aqui
em Timor-Leste, nós temos há bem dizer a energia solar que sem custos, em
termos de para produzir energia solar, nós só precisamos instrumentos
porque o sol permanecerá para sempre. O vento continua mesmo que a noite
e o dia. A corrente do mar, nós temos água nas ribeiras podemos construir
como fonte de energias (…) mas qual é a política para desenvolver estas
fontes de energias?” (A1).
Relativamente aos documentos sustentadores dos discursos verificámos que
cada um se apoiou numa referência diferente: A2 evocou o Protocolo de
Quioto e A3 enquadrou as suas ideias no decreto-lei de 2010, relacionado
com a importação de transportes. O A4 falou no PED 2011-2030, valorizando
o mesmo:
“Nós temos o plano de 2012 com o plano de PDN55, e agora temos Plano
Estratégico Desenvolvimento Nacional, que tem mais detalhes 2011-2030.
Com este plano estamos a trabalhar e depois plano de cada período
governamentais

que

nós

temos,

começa

com

o

primeiro

Governo

constitucional até agora sexto Governo Constitucional (…)” (A4).
“Tara” significa afixar e “Bandu” proibição; é uma manifestação dos nossos
antepassados, que antes diziam “Horok”; é uma maneira de proibição
privado/particular/indivíduo (Silva, 2014; Silva, 2015; Graça, J. & Paula,
2017).
Por fim, destacamos o A1 que não mencionou documentos nacionais ou
internacionais específicos, mas mencionou várias vezes a importância e a
utilidade da cultura tradicional de Timor-Leste (Tara-Bandu) nos problemas
das AC, uma vez que têm conhecimento sobre as plantas que melhor
protegem das inundações e regras para respeitar a natureza:
“Eles não sabem ler e escrever, mas já conhecem tradicionalmente as
condições da natureza que podem implicar os danos para as suas hortas e
várzeas como centrais do campo de arroz e milho” (…) As atividades
55

Plano de Desenvolvimento Nacional (designação anterior).
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humanas têm ligação com a cultura, a crença, o respeito e consideração para
a natureza. A força da natureza é mais forte do que a força de uma pistola.
A bala de uma pistola pode ficar encravada em qualquer situação, mas a
natureza nunca encrava em qualquer momento. Portanto respeitar a força
natureza como a mãe cuidar nos filhos. (…) Tara-Bandu é muito bom e agora
o nosso Governo adota o seu contexto mais alargado não só para as plantas,
mas também para educar a sociedade de não falar e tratar e insultar mal
alguém, não queimar florestais, não incomodar os outros vizinhos, não matar
animais e tem sentido mais amplo”.
O testemunho deste académico foi determinante para o desenho e o
desenvolvimento do estudo que se apresenta no capítulo 4 desta tese.
Relativamente

aos

problemas/desafios

os

académicos

destacaram

a

dependência do petróleo (A2 e A4), o problema da emissão de GEE pelos
transportes (A3), a tendência que as pessoas atirarem as culpas sempre para
o Governo, desresponsabilizando as suas próprias ações (A1), e a falta de
conhecimento para aproveitar ao máximo os recursos renováveis existentes
em Timor-Leste (A1 e A2):
“Estes são atividades humanas que causam riscos e desastres e depois
atribuem culpas para os governantes (…) Não podemos atirar culpa ao
Governo, sociedade civil todos têm de tomar responsabilidade por causa das
nossas atitudes (…) Sim para a sustentabilidade precisava plantações de
Jatropha e outras plantas em grande quantidade para produzir óleo
suficiente para a produção. Precisa de uma socialização, sensibilização para
a sociedade e criar uma política que bem-recebido para suportar estas
condições” (A1).
“Apesar de nós sabemos que o biodiesel é importante nós também temos o
petróleo que por isso as pessoas dão mais vantagens e muita atenção ao
petróleo e até muitas vezes em crises a nível de preços e depois nós também
ainda não temos tecnologias e conhecimentos alargados para implementação
do biodiesel” (A2).
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“Biodiesel la fora entende-se facilmente, mas cá dentro em Timor-Leste, o
conceito ainda não está muito bem interiorizado ou intendido por todos.
Portanto não só pelo povo pequeno ou aquelas que estão nas zonas remotas,
mas também até aos nossos ministérios” (A2).
“Antes de eu vir cá para Timor nós todos ouvimos que havia até iniciativa de
NGO’s para colaborar com os ministérios para criar as plantas que são
matérias-primas para produção do biodiesel. Mas, no entanto, este projeto
não seguiu para frente porque por motivos diversos não sei que por motivos
políticos, ou motivos técnicos de qualquer forma até a data pelo que eu sei
pode haver já o pensamento por parte do Governo até começar já com
algumas coisas de plataforma de biodiesel, mas até momento concretamente
ainda não há” (A2).
“(…) a nível de produção em si biodiesel em Timor é muito viável porque nós
temos muitas plantas que produzem óleos que não são combustíveis não são
para comer estes óleos completar com os restos dos óleos que nós não
precisamos nós podemos com certeza produzir biodiesel aí” (A2).
“(…) todos sabemos que tecnicamente e ambientalmente biodiesel é
vantajoso, para o nosso país, sobretudo quando nós também em termos
política para preservar o ambiente e nós também conjugamos os valores do
Protocolo Quioto para garantir o ambiente mais limpo. O ambiente mais limpo
não é só não cortar árvores, não deitar lixos, mas é também de através da
utilização combustíveis mais adequado. O biodiesel é um dos combustíveis
que podem minimizar os efeitos de impacto ao ambiente” (A2);
“(…) já falei pessoalmente com MAE é isto que digo a política do Governo
para frente que eu conversei também com outras instituições do Governo
sobre o biodiesel. Eles a nível do Governo de fato entenderam bem que a
produção do biodiesel poria ser importante para o país e nomeadamente
quando o mercado combustível está integrado biodiesel na produção de
combustível. E nos timorenses temos de estar preparado para quando isto
acontecer já podemos lidar com o que nós compramos quando tende rizam o
biodiesel, mas também nós podemos produzir e abastecer no mercado
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nacional e até internacional biodiesel. Nós temos de saber produzir e qualquer
forma a nível global apesar biodiesel é importante nós temos que sensibilizar
mais, a nível académico nós já sabemos eu próprio fiz esta produção mesmo
apenas no laboratório, mas é viável produzir partidas das plantas como
Jatropha frutas, o Kamí tem óleo e até os restos dos óleos que por aí nos
despertamos no ambiente ou aqueles que vertemos no chão e acaba por
estragar o ambiente nós podemos utilizar para produzir biodiesel. Então eu
acho que mais para frente nós temos de apostar mais na sensibilização de
conceito a população e sobretudo haver mesmo além da política do Governo
a implementação. O plano para a implementação e quando é que podemos
implementar” (A2);
Relativamente a dimensão conflitos/dilemas foram referidos por dois dos
quatro académicos entrevistados: Grandeza dos problemas das AC e a
pequenez do impacto de TL no mesmo - Timor-Leste é um país pequeno (A1)
e Progresso económico, mas com impacto negativo (A3). Por fim os
académicos não deram exemplos de boas práticas.

→ A Voz da Sociedade Civil (n=5)
Em representação da sociedade civil foram entrevistados os dirigentes de três
organizações não-governamentais e as entrevistas foram realizadas em
língua Tétum e Português (Figura 3.3) e (Tabela 3.5), das quais uma
entrevista foi a pares (La’o Hamutuk).

Figura 3.3 - Entrevistas aos 5 Dirigentes das 3 ONGs
Fonte: elaborado pelo autor, setembro, outubro, 2016 (foto documentação do autor)
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Tabela 3.5 – Entrevistas aos representantes da Sociedade Civil (ONGs)56
Nº. Sigla
da
Entrevista

Língua da
Entrevista

Língua da
Transcrição

Nota
Bibliográfica/ papel da
Organização

Contacto
Inicial e data
de Entrevista

DH57

Português

Português

Diretor
Haburas

Carta4
Telefone
(13-09-2016)

CLH58

Tétum

Português

Coordenador
La’o Hamutuk

Carta5
E-mail
(14-10-2016)

PLH159

Tétum

Português

Pesquisador
La’o Hamutuk

Carta5
E-mail
(17-10-2016)

PLH260

Tétum

Português

Pesquisador
La’o Hamutuk

Carta5
E-mail
(17-10-2016)

CLTH61

Tétum

Português

Coordenador
Luta Hamutuk

Carta6
Marcação
(24-10-2016)

Fonte: elaborado pelo autor

No

que

respeita

aos

documentos

referenciados

dos

discursos

dos

entrevistados verifica-se que foi referido o PED 2011-2030 pela ONG1 Luta
Hamutuk e pela ONG 2, La’o Hamutuk, nomeadamente pelo coordenador. No
caso deste último entrevistado foi referido que se estava perante um Plano
muito ambicioso, sendo, no entanto, um “(…) sonho que vai trazer desastre
para Timor-Leste”, pelo facto de não estar a ser implementado da forma mais
eficaz. Os dois pesquisadores da ONG La’o Hamutuk reforçaram a visão do
coordenador, mas não especificaram o PED, 2011-2030 de forma explícita
durante a entrevista. (Tabela 3.6).

Para manter o anonimato das ideias de cada pessoa entrevista, os cinco representantes da
ONGs entrevistados foram identificados através de um Código de 1 à 5, a atribuição do
número foi aliatória e não coresponde a ordem em que são apresentados na tabela 3.5.
56

DH (Diretor Haburas) Organização Não-governamental (ONG)
CLH (Coordenador La’o Hamutuk) Organização Não-governamental (ONG)
59
PLH1 (Pesquisador La’o Hamutuk 1)
60
PLH2 (Pesquisador La’o Hamutuk 2)
61
CLTH (Coordenador Luta Hamutuk) Organização Não-governamental (ONG)
57

58
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Tabela 3.6 – Breve caracterização das ONGs envolvidas no estudo
ONG

Descrição

Notas
Complementares
Entrevistado o Diretor
da Fundação.

Fundação
Haburas

Fundação não-governamental, uma das organizações
mais antiga incluindo Hak e ETADEP, antes da
consulta popular ou referendo. Fundou na Indonésia
pelos estudantes timorenses incorporavam numa
organização
clandestina
RENETIL
(Resistência
Nacional Estudantes Timorenses). Formalmente
fundou e iniciou o trabalho em Timor-Leste no ano de
2000.

La’o
Hamutuk

La’o Hamutuk é uma instituição nacional não- Três pessoas
governamental que estabelecida no ano de 2000. entrevistadas: o
Estabeleceu pelas solidariedades internacionais entre Coordenador da ONG e
Timor-Leste e ativistas internacionais durante a dois pesquisadores, um
ocupação ilegal da Indonésia.
em assuntos agrícolas,
e outro em assuntos
economia governação e
recursos.

Luta
Hamutuk

Organização não-governamental estabelecida no dia
20 de junho de 2015. Está a formar três
departamentos/divisões;
1)
divisão
base
transferência, 2) divisão óleo; transferência e 3)
divisão iniciativa comunitária. Estas três direções que
existe dentro do controlo de Luta Hamutuk.

Entrevistado o
Coordenador da divisão
“Base de
Transparência).

Fonte: elaborado pelo autor

O Diretor da Fundação Haburas referiu a Constituição da República
Democrática de Timor-Leste (CRDTL), chamando à atenção de que todos os
cidadãos têm direito a um ambiente saudável (artigo 60º e 61º), atribuindo
ao Estado timorense a obrigação em garantir o esforço de conservar a
natureza e proteger o nosso meio-ambiente. Este diretor referiu também a
convenção das Nações Unidas sobre a Biodiversidade, o Protocolo de Quioto
e a declaração de Paris e a Convenção para combater a desertificação.
O discurso e comentário do Diretor da Fundação Haburas, relaciona-se com
as sucessivas mudanças do Governo, desde o I Governo Constitucional da
RDTL até o VI Governo Constitucional da RDTL, o que resulta nalguma
instabilidade política e, desta forma, falta de atenção significativa ao meioambiente, em particular às energias renováveis e alterações climáticas, e
consideram-se como filho adotivo. O papel do Ministério do Ambiente é muito
importante para tomar considerações e decisões políticas concretas sobre
esta assunto.
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Em relação aos problemas/desafios associados à estratégica energética de
Timor-Leste foi levantada a elevada dependência do petróleo, que no futuro
“trará problemas económicas internas no nosso país” (Coordenador La’o
Hamutuk) e o impacto negativo que a rede elétrica tem a nível económico e
ambiental:
“O impacto destes centrais elétricos que afetam muitas pessoas perdem o
terreno, e vida economia que devia ser vem dos produtos destes terrenos
porque o Governo tende de citar o terreno por volta de 10 hectares por isso
é um impacto para vida economia social em Hera ou Betano. Estas que não
são sustentáveis no nosso ponto de vista” (Pesquisador 2, La’o Hamutuk).
A crítica da falta de continuidade das políticas de promoção das energias
renováveis esteve presente nas 3 ONGs:
“(...) no Governo anterior já criou o secretário do estado políticas energéticas,
que introduz o solar painel, fonte Hídrica, pontos principais para a energia
eólica, mas tudo isso fica com estudos porque depois de eliminar este
secretário do estado na seguinte governação e não vimos qualquer
continuidade do desenvolvimento e então ficou parado (…) Por isso
abandonaram a energia alternativa voltaram a consumir a energia que vem
destes dois centrais elétricos. (Pesquisador (1), La’o Hamutuk) (ONG3).
“Governo faz esta diversificação por pequenos meios que vimos por exemplo,
solar painel que o ex-secretário política energética (…) implementou e
distribuiu algumas, agora está tudo parado do meio do funcionamento.”
(Luta Hamutuk) (ONG5).
“Mas infelizmente temos nota de que o meio-ambiente se tornou o filho
adotivo deste Governo e foi incorporado no ministério da energia no primeiro
Governo e depois incorporou-se no ministério de desenvolvimento e agora
quinto Governo estava incorporado no ministério comércio e indústria, mas
agora já não tem. Esta lá o ambiente, mas já não tem o secretariado especial
para isso (Diretor Fundação Haburas) (ONG1).
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Um dos pesquisadores da ONG La’o Hamutuk (ONG4) enfatizou ainda que a
política por vezes ignora as recomendações científicas, com consequências
negativas para o ambiente e a população:
“(...) a nossa preocupação ligada ao ambiental porque o assunto política está
misturado com a parte técnica, estas duas coisas são diferentes.
Uma ligada com o estudo e a pesquisa que expressa os desafios e riscos do
ambiente no futuro, processo mitigação não dá atenção e cuidado sobre o
impacto ambiental e risco social para as pessoas que moram perto, mas a
parte política as vezes não acomodam a importância dos resultados das
pesquisas e estudos que fizeram da parte técnica (…) Aquela zona de
Cairabela/Vemasse que no início o terreno era para cultivar planta Jatropha
para biocombustível, mas no fim não há resultado e agora o terreno está a
utilizar uma companhia para moer as pedras.” (Pesquisador 2, La’o Hamutuk)
(ONG4).
Não foram referidos dilemas/conflitos pelos entrevistados da sociedade civil.
Por fim, foram também referidos exemplos positivos, nomeadamente o facto
de

o

Governo

de

Timor-Leste

ter

assumidos

as

responsabilidades

internacionais através da ratificação do Protocolo de Quioto (Diretor da
Função Haburas) (ONG1), e também os projetos na área da energia solar
(La’o Hamutuk e Luta Hamutuk) (ONG2, ONG3, ONG4 e ONG5). De forma
global todos os entrevistados das ONGs enfatizaram que é possível fazer
melhor pelo Ambiente e pela Energia de Timor-Leste, e que o papel das ONG
é muito importante nesse caminho: “Os trabalhos fundamentais desde o
estabelecimento La’o Hamutuk são para controlar as instituições estrangeiras
que vem apoiar Timor-Leste. É para analisar as suas políticas, as suas
intervenções dentro do país para o desenvolvimento assim La’o Hamutuk dar
pareceres e sensibilizar as informações para a sociedade, dar a opinião de
La’o Hamutuk aos líderes timorenses com vantagens e desvantagens pela
parte das agências internacionais na sua operação aqui em Timor-Leste”
(Coordenador La’o Hamutuk).
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→ A Voz dos Empresários (n=3)
Do mundo empresarial de Timor-Leste foram entrevistados os representantes
de três empresas e as entrevistas foram feitas em língua Tétum e Indonésia
(Figura 3.4), (Tabela 3.7) e (Tabela 3.8).

Figura 3.4 - Entrevistas aos 3 Empresários (Heineken Timor SA; TL Cement e BANIUAGA
GROUP)
Fonte: elaborado pelo autor, janeiro, fevereiro, 2017 (foto documentação do autor);
foto E2-cedida do entrevistado E2 – Afonso Marques Casimiro).

Tabela 3.7 – Entrevistas aos Empresários (E)62
Nº. Sigla
da
Entrevista

Língua da
Entrevista

Língua da
Transcrição

Nota
Bibliográfica/
papel da
Organização
Supply Chain
Manager,
Heineken Timor
SA
Officer/
Funcionário
TL Cement
Diretor/
BANIUAGA GROUP

SCM63

Indonésia

Português

Off/F64

Tétum

Português

D/P 65

Tétum

Português

Contacto
Inicial e data
Entrevista

de

Carta7
E-mail e Marcação
(27-01-2017)
Carta8
E-mail e
Telefone (20-01-2017)
Facebook e Telefone
(25-01-2017)

Para manter o anonimato das ideias de cada pessoa entrevista, os três empresários
entrevistados foram identificados através de um Código de 1 à 3, a atribuição do número foi
aliatória e não coresponde a ordem em que são apresentados na tabela 3.7.
63
SCM (Supply Chain Manager), Heineken Timor SA
64
Off/F (Officer/Funcionário), TL Cement
65
D/P (Diretor/Presidente), BANIUAGA GROUP
62
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Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 3.8 – Breve Caracterização das empresas envolvidas no estudo
Empresa

Descrição

Notas
Complementares

Heineken
Timor, SA

Heineken Ásia-Pacífico assina um acordo formal de
investimento com o Governo de Timor-Leste no dia
8 de janeiro de 2015.
Fábrica Holandesa de bebidas com aquecimento de
caldeira a operar em TL desde 2014 negociação,
2015 assina acordo, 2016 construção da Fábrica e
2017 Produção.
Para a produção de cervejas 98% das matériasprimas vem de TL; esta é a indústria filial da
empresa de Heineken que está situada em Holanda;
a empresa tem documentos legais baseado com o
acordo (MoU), para o ambiente.

Entregaram dois documentos
que servem para apoiar a
elaboração da tese de
doutoramento: (1)
Environmental impacts
Statement of the
Development of MultiPurposes Beverage Processing
Plant in Hera, Timor-Leste;
(2) Environmental
Management Plan for the
Development of MultiPurposes Beverage Processing
Plant in Hera, Timor-Leste.

A ideia de construir esta empresa veio pelo falecido
Len Buckeridge oeste australiano, um empresário
que foi listado pela revista Forbes como um dos
homens mais ricos da Austrália. Aplicou para licença
ambiental e documento de projeto, mas ainda está
na mão do Ministério Ambiental para fazer análises,
e estudos de viabilidade sobre riscos e impactos
ambientais que podem afetar no futuro. O
documento foi aprovado em 20 de julho de 2015 e
emitiu um aviso de classificação.

Foi cedido uma carta aberta
sobre esta empresa onde
explicam as preocupações do
ponto de vista dos peritos
nacionais e internacionais
sobre o impacto ecológicos e
sociais.

A empresa de Baniuaga Group é uma empresa
privada nacional que dentro desta empresa têm
sete companhias: 1) Gardamor Security, 2) T-Mor
Communication, 3) T-Mor Audiovisual Production,
4) GardaNET,5) Gardamor RTV, 6) Baniuaga
Construction, 7) ROZI Tour & Travel.

Não referiu nenhum
documento

(representante)
Supply Chain
Manager

TL Cement
(representante
funcionário

Baniuaga Group
(representante:
Diretor/
Presidente)

Fonte: elaborado pelo autor

De uma forma global todos os entrevistados reconheceram a importância das
energias renováveis para o futuro de Timor-Leste, valorizando o estudo.
Os entrevistados não fizeram referências a documentos de carácter legal
internacional e nacional no âmbito das políticas energéticas e climáticas. No
entanto uma das empresas cedeu os relatórios dos estudos de impacto
ambiental da sua empresa.
Não foram abordados problemas específicos pelos representantes das 3
empresas. No entanto dois entrevistados consideraram que as suas
atividades industriais não geram impactos ambientais significativos em
comparação com as duas centrais termoelétricas localizadas em Hera (costanorte) e Betano (costa-sul) da ilha de Crocodilos ou (Timor-Leste):
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“Não há contribuições de Poluições e Resíduos industriais significativos, mas
normalmente aquele que é ligado com a construção deve ter muito cuidado
com o meio-ambiente porque tem vizinhos que às vezes não agradam com
estas operações de construções.” (E3).
“Esta fábrica com o aquecimento de caldeira/boiler, não contribui nada para
poluições atmosféricas, mas na verdade contribuímos através dos resíduos
industriais.” (E1).
Durante as entrevistas não foram referidos exemplos de boas práticas na
área do ambiente e da energia em Timor-Leste.

3.3 Síntese Conclusiva
Com este trabalho pretendeu-se percecionar o conhecimento sobre a política
energética e climática de Timor-Leste dos cidadãos timorenses, para tal
entrevistaram-se várias pessoas de diversas áreas. Os políticos defenderam
o Plano Estratégico do Desenvolvimento e mais algumas referências de apoio
nacionais e internacionais para reforçar o plano do Governo. Os académicos
deram mais as suas visões académicas, sugestões e apoios de motivações
para o Governo de Timor-Leste.
Os representantes da sociedade civil deram algumas ideias opostas das
opiniões

dos

Políticos,

porque

durante

os

seus

envolvimentos

nas

monitorizações, observações, fiscalizações e fazer análises dos planos do
Governo e atividades das agências internacionais, no fim fizeram relatórios
para o Governo, mas as vezes não foram tomados em considerações.
Também reagiram com alguns planos do Governo que estavam a gastar
muito dinheiro sem ter retorno significativo para caixa do Estado.
Reconheceram que no 4.º Governo Constitucional da RDTL existia o
Secretário de Estado para a Política Energética (SEPE) liderado pelo Dr.
Avelino Coelho, que tinha programas planeados sobre as Energias Renováveis
e Alternativas. Mas depois o 5.º Governo Constitucional da RDTL eliminou o
Secretário de Estado para a Política Energética (SEPE), e a Direção das
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Energias Renováveis, transferiu para a direção de Eletricidade sobre o
controlo do Vice-Ministro das Obras Públicas Transporte e Telecomunicação I
(Gastão Sousa). Assim as atividade e planos anteriores estão todos parados.
Os empresários defenderam as condições das suas empresas ou fábricas para
funcionar como deve ser e declararam que não contribuem bastante para as
emissões de GEE, nem para a poluição atmosférica e resíduos industriais no
ambiente. Na tabela 3.9 encontra-se uma síntese das ideias chave de cada
tipo de ator por dimensão de análise. Nesta síntese verifica-se a importância
de apostar na formação dos empresários, na medida em que não fizeram
referências específicas. Para além disso verifica-se também que as ONG têm
uma visão diferente dos políticos. O que os políticos consideram um dilema
as ONG consideram mesmo um problema. Este confronte de ideias é
importante e a sua discussão pode ser útil no futuro de Timor-Leste.
Tabela 3.9 – Análise Síntese dos Entrevistados

Fonte: elaborado pelo autor

Por fim, para reforçar e realizar o programa do Governo anterior até atual
Governo e concretizar os objetivos e metas do (PED 2011-2030) que até
2020-2025, vão implementar 50% de utilização nas Energias Renováveis ou
Alternativas substituir Energias derivadas petrolíferos e gradualmente no
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futuro podemos garantir a utilização total das Energias Renováveis, porque
temos os recursos naturais e matérias-primas necessárias e suficientes.
Assim já podemos poupar o dinheiro que normalmente alocado para comprar
combustíveis derivadas petrolíferos para outros desenvolvimentos físicos, e
também já contribuímos para a mitigação e adaptação às alterações
climáticas em Timor-Leste.
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Capítulo 4 – Estudo 3: O Tara-Bandu de
Timor-Leste como estratégia de mitigação
e adaptação às alterações climáticas
Neste capítulo descreve-se o estudo que surgiu na sequência do anterior, e
visou (i) estudar uma prática tradicional de Timor-Leste, comumente
conhecida como Tara-Bandu e (ii) explorar possíveis estratégias para maior
integração do Tara-Bandu na política energética e climática nacional de
Timor-Leste. As alterações climáticas constituem-se como um dos maiores
desafios

futuros e o combate às mesmas exige estratégias multifacetadas.

Para esta investigação utilizou-se o estudo de um caso específico,
nomeadamente o suco de Bucoli.
O suco de Bucoli localiza-se no município de Baucau (Figura 4.1). Neste Suco,
fala-se o dialeto Uaima’a/Waima’a (uma das muitas línguas autóctones de
Timor-Leste, que é muito difícil na pronúncia e também na escrita66). A
(Figura 4.2) é ampliação da (Figura 4.1), nesta identificam-se os sucos e
aldeias que utilizam o dialeto Uaima’a/Waima’a. Apesar de usarem o mesmo
dialeto os rituais tradicionais em relação com a natureza e o ambiente,
especialmente na implementação do Tara-Bandu como símbolo local, regional
e nacional de Timor-Leste, diferem entre si.
O Suco de Bucoli é referenciado como um Suco exemplar em Timor-Leste,
pelo facto de promover bastante a cultura tradicional timorense, assim como
a proteção ambiental. Este suco foi pioneiro em definir um regulamento
interno para assegurar o cumprimento do que está escrito na Lei-Bases do
Ambiente,

No.

26/2012

e

do

Decreto-Lei

No.

3/2009

(Lideranças

comunitárias e sua Eleição).

66

Este dialeto de Uaima’a/Waima’a, só falam corretamente as próprias pessoas que pertencem
nestas zonas. Pode ser aprendido por outras pessoas, mas os locais notam sempre que a sua
pronúncia não vai bater certo como próprias pessoas genéticas deste dialeto.
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Figura 4.1 - Localização geográfica dos sucos que falam o dialeto Uaima'a (Zona vermelha)
Fonte: elaborado pelo autor com o programa QGIS

Figura 4.2 - Ampliação Localização geográfica dos sucos que falam o dialeto Uaima'a
(Zona vermelha) Fonte: elaborado pelo autor com o programa QGIS

Este capítulo tem 5 secções. Na primeira secção (4.1) explicamos a
organização administrativa de Timor-Leste, para se perceber melhor o que
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são os sucos. Na secção (4.2) explicamos o Tara-Bandu. Segue-se a descrição
da abordagem metodológica (4.3). Em quarto lugar são apresentados
principais resultados (4.4). O capítulo termina com uma síntese conclusiva
(4.5).

4.1 Timor-Leste e a sua Organização
Administrativa
Timor-Leste em termos administrativos contém 13 distritos/municípios, com
67 subdistritos/postos administrativos, 442 sucos e 2.336 aldeias/povoações
(Pinho, 2012).
A cada suco corresponde um conjunto de aldeias (Figura 4.3) com uma
estrutura organizacional específica que resulta, e simultaneamente se
reflete, na cultura e nos costumes do povo timorense, nomeadamente no
Tara-Bandu.

A

liderança

governativa

do

país

é

feita

no

seguinte

alinhamento: O Primeiro Ministro, » Ministro (do Interior), » Administradores
Distritais/Municípios, » Administradores dos Subdistritos, » Chefes dos
Sucos, » e Chefes das Aldeias.
Assim o Primeiro-Ministro é o topo da liderança governativa e os Chefes das
Aldeias são os níveis mais baixo. Todos beneficiam de um salário ou
incentivos do Governo da RDTL.

Figura 4.3 - Constituição do Suco de Bucoli, como exemplo da organização
administrativa de Timor-Leste. Fonte: esquema elaborado pelo autor
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Na (Figura 4.4) encontra-se esquematizada a hierarquia de liderança das
aldeias de cada suco. Cada aldeia tem um chefe da aldeia, que respondem
diretamente ao chefe do suco. Além disso o Major/Lia Na’in (pessoa de idade,
nomeada pela sua experiência de ser jurista para resolver quaisquer
problemas internos do bairro/aldeia, fazendo usos de normas modernas e
também de normas tradicionais ligados com o Tara-Bandu);
o Chefe da Juventude (jovem nomeado para tomar responsabilidade da
organização

dos

desportos,

músicas

e

danças

culturais,

atividades

religiosas, dentro da aldeia); o Vigilante/ Makleha/Makaleha ou Makhein
(pessoa nomeada para controlar o ambiente florestal que pertence à aldeia e
também para vigiar e espreitar as pessoas que desobedecem às normas de
Tara-Bandu). Podem existir mais outros cargos na estrutura da aldeia
dependendo das atividades e o acordo do conselho do suco.

Figura 4.4 - Organização das aldeias
Fonte: esquema elaborado pelo autor

4.2 O que é o Tara-Bandu
Na literatura o Tara-Bandu surge definido como costume timorense
tradicional (The Asian Foundation & Belun, 2013) que pode promover a paz
através do acordo comunitário (Miyazawa, 2005; Palmer, 2007; Carvalho,
2011; Costa, 2014). O Tara-Bandu define normas e práticas sociais
integrando leis locais, normas morais, símbolos e rituais específicos para
garantir a proteção do meio ambiente e da biodiversidade. O Tara-Bandu é
lei tradicional timorense não é apenas a fixação de
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símbolos de proibição

em qualquer lugar, implica também a realização de rituais tradicionais para
garantir o envolvimento da força sacral natural.
O objetivo principal de Tara-Bandu é cuidar e amar a natureza (florestas,
animais, lugares sagrados), e promover a tranquilidade, a paz, a alegria e a
harmonização da comunidade. O Tara-Bandu inclui fazer juramentos sacrais
rituais que acabam por educar as pessoas para estimar a beleza da natureza
e os seus encantos. O Tara-Bandu é uma forma de Educação cívica tradicional
timorense.
Significação de Tara-Bandu: podem ser diferentes nas escritas dos autores
(Tara-Bandu/tara-bandu), (Tara Bandu/tara bandu), (Tara Bando/ tara
bando) todas estas palavras têm o mesmo sentido (Tara = afixar ou
pendurar), (Bandu/Bando=proibição).
Um maior enquadramento histórico do Tara-Bandu e sua relação com a
governação colonial portuguesa, nomeadamente através dos (bandos,
ordens e instruções) de comando emanadas pelo governador português de
Díli, podem ser lidos no artigo de Ricardo Roque (Roque, 2012). Mas as raízes
do Tara-Bandu são anteriores ao Timor-Leste colonial e entrelaçam-se com o
animismo.
Mais de 90% das populações timorenses são cristãos católicos, que
acreditam em Jesus Cristo e participam ativamente nas missas e nas
atividades semanais da igreja, mas por outro lado a cultura tradicional
timorense também fortificam as cerimónias rituais que ligam com humanos
e seus antepassados, ligam com lugares sagrados através da força natureza
e do ambiente que são meios para chegar ao próprio Deus. Na cultura
tradicional timorense acredita-se que há uma força sobrenatural, fora do
alcance da capacidade humana, e esta crença já existia em Timor-Leste
antes da chegada dos conquistadores e evangelizadores portugueses. Esta
força no fundo é a mesma força que vem de Deus, mas manifesta-se de outra
forma, através da natureza.
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Em cada povoação são nomeadas algumas pessoas para assumir a vigilância
da natureza e do cumprimento das proibições afixadas. Essa pessoa é no
fundo um polícia florestal tradicional e designa-se de makaleha, tal como já
foi referido na descrição da organização administrativa de Timor-Leste.
Ainda que as cerimónias associadas ao Tara-Bandu diversificam de um lugar
para outro lugar, nomeadamente nos rituais que incluem orações e
meditações, elas têm o mesmo princípio, o de proibição pública de algo para
toda a comunidade (por exemplo: não cortar árvores, as folhas das
palmeiras, caçar e matar os animais selvagens, apanhar produtos de quintais
como cocos, castanhas, mangas, frutos oleaginosos, etc.), afim de dar
proteção ao ambiente e à biodiversidade. Estas proibições, que podem ser de
curto, médio ou longo prazo (entre 6, 9 até 12 meses, respetivamente)
dirigem-se para todas as pessoas (incluindo familiares). As sanções podem
ser o pagamento de coima/multa em dinheiro, ou em animais domésticos ou
selvagens e até prisão. Para as pessoas que não têm ligação de sangue
timorense, não tem sentido significativo, porque não acreditam na cultura
tradicional e na força natural. Mas os timorenses tomam estas proibições com
muita seriedade, pois acreditam que contrair estas decisões pode causar
consequências graves.
Segundo a Lei da Natureza, conhecida por “Hukum Alam” (Lei Natural) ou
“Hukum Rimba” (Lei da Selva), (Indonésia), é muito perigoso praticar a
maldade e fazer promessas e testemunhas falsas em nome da natureza,
porque qualquer dia a própria natureza que vai julgar (regra natural),
condenar e prejudicar a sua própria vida.
As Figuras (Figura 4.5), (Figura 4.6) e (Figura 4.7) apresentam evidências
fotográficas dos costumes associados ao Tara-Bandu, e nas Tabelas (Tabela
4.1), (Tabela 4.2) e (Tabela 4.3) apresenta-se a respetiva síntese descritiva.

78

Figura 4.5 Cerimónia ritual cultural antes da colheita do milho (sau batar) nos sucos
de Gariwai, Bercoli e Mascarenhas. Fonte: (Fotos de Maurício Borges e Gabriel Sá).
(Estas imagens estão disponíveis, com maior resolução nos Anexos da Tese)

Tabela 4.1 – Síntese descritiva dos registos fotográficos sobre Tara-Bandu, da
(Figura 4.5).
A Preparação de um animal para oferta cerimonial. Muita atenção é dada a sinais
nos seus órgãos como fígado e coração. Se alguma coisa não está a bater bem
repete-se o ritual de oração até ficar limpo.
B Cozinhar a carne do animal sem utilizações materiais modernos (tachos) mas
apenas materiais naturais (bambu)
C Cortar carne em pedacinhos para oferecer aos lugares sagrados (normalmente
dividem-se em quatro partes para colocar nos pontos principais (este, oeste norte
e sul).
D Depois de oferecer simbolicamente aos lugares sagrados a carne é comida por
todos os presentes. É obrigatório comer tudo. Não se desperdiça e não se leva de
volta para casa.
E
Símbolo de um animal feito de palha, pendurado na palmeira como o símbolo de
Tara Bandu, para indicar que se roubar um animal tem que trocar com o duplo ou
triplo do mesmo animal perante público.
F Outro Tara Bandu/ai tos (afixar na coluna), enfeitado com chifres e ossos dos
animais para indicar como rituais do ofertório que consumiram juntos durante a
realização desta cerimónia.
Fonte: elaborado pelo autor

79

Figura 4.6 - Cerimónia ritual cultural antes ou depois da colheita do milho
Fonte: (Foto do antigo estudante (Maurício e companheiro), elaborado pelo autor).
(Estas imagens estão disponíveis, com maior resolução nos Anexos da Tese)

Tabela 4.2 – Síntese descritiva dos registos fotográficos sobre Tara Bandu, da
(Figura 4.6).
G Preparação da oferta cerimonial com animais domésticos (cabrito, porco, galo).
H Participantes no ritual a aguardar o processo de cozida da carne do animal.
I
Lia Na’in de uma aldeia a orar e a expressar as suas intenções ligadas às
atividades que vão realizar no âmbito do ritual. Colocação do sinal de proibição
- Tara Bandu, colheita da proibição - Kasu Bandu.
J Carne cortada em pedacinhos para oferecer aos lugares sagrados.
L As comidas estão colocadas nas palhas e o vinho da palmeira e água nos
bambus.
M Assim que os participantes comeram agradecem a comida ao criador.
Fonte: elaborado pelo autor
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Figura 4.7 - Cerimónia ritual cultural, com a força natural em Caibada Uaima’a
Fonte: elaborado pelo autor (Fotos cedidas por Pedro de Sá)
(Estas imagens estão disponíveis, com maior resolução nos Anexos da Tese)

Tabela 4.3 – Síntese descritiva dos registos fotográficos sobre Tara-Bandu da
(Figura 4.7)
N
Preparação da oferta cerimonial utilizando animais domésticos e outros
materiais.
O
Observação se existe sinais de que alguma coisa não está a bater bem. Nesse
caso tem de repetir o ritual de oração.
P
Verificação de matérias adicionais para realizar a cerimónia cultural.
Pedir licença a natureza antes de utilizar o lugar para cerimonial. Cortar carne
Q
em pedacinhos para oferecer aos lugares sagrados.
Nesta imagem a cozida é feita dentro de um tacho metal o que não vai ao
R
encontro da filosofia de base do Tara Bandu. Não devia ter sido utilizado, mas
S
parece que não houve outra opção. Antes de utilizar materiais modernas tem
T
de se pedir autorização através dos órgãos dos animais. As pessoas nas zonas
rurais chamam a isto “Ler Livro” ou ver o “Raio-X”.
U
Cada suco utiliza o seu próprio dialeto para realizar e implementar o Tara
Bandu como símbolo da proteção do ambiente e multifunções.
Fonte: elaborado pelo autor

4.3 Metodologia
Para sustentar o estudo, definiu-se a seguinte questão problema “De que
forma o Tara Bandu pode contribuir para a mitigação e adaptação às
alterações climáticas?”
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A recolha de dados integrou análise documental e três entrevistas individuais.
As entrevistas realizaram-se nos dias 11, 12 e 13 de janeiro de 2018 no Suco
de

Bucoli. No

mundo

cultural

e

tradicional

de

Timor-Leste,

foram

entrevistadas três pessoas que tem experiências ligadas com os rituais
culturais e tradicionais e aplicação das sanções aos suspeitos que violaram
as regras de Tara-Bandu.
Duas pessoas destes entrevistados têm habilidade pessoal com rituais
tradicionais de curativas que tratam e cuidam as pessoas que sofrem mental
e física causados pelos efeitos do Tara-Bandu (os pesquisadores estrangeiros
não acreditaram porque eles não pertencem a esta cultura) (Tabela 4.4).

Tabela 4.4 – Descrição do perfil de cada entrevistado com sua habilidade pessoal e
função no âmbito do Tara-Bandu
Entrevistado
Habilidade Pessoal no Tara Bandu
Observações
P-CT1

P-CT2

A primeira pessoa tem muitas experiências
ligados
com
as
atividades
culturais
e
tradicionais, nomeadamente
utilizando as
normas de Tara-Bandu para iniciar nas
construções das casas típicas tradicionais, que
tem o seu sentido místico maior do que TaraBandu. Resolver problemas de conflitos
pessoais, violências domésticas e realização do
pedido tradicional aos noivos antes de receber
bênção matrimonial na igreja. Vigilância aos
produtos agrícolas e agropecuárias, Proteção do
ambiente, utilizando Tara-Bandu, nos rituais
tradicionais antes e depois das colheitas dos
produtos agrícolas.
A segunda pessoa tem experiências de utilização
dos remédios tradicionais que vem das plantas e
animais para curar as pessoas que foram
dispensados nos hospitais por causa das doenças
crônicas causadas pela própria natureza.
Realizar cerimónias tradicionais e rituais
culturais. Sabe analisar e fazer prevenção do
tempo, ligado com a natureza e a condição
humana através dos órgãos dos animais.

A terceira pessoa não tem habilidade pessoal nos
rituais tradicionais, mas tem experiências na
P-CT3
administração e apoiar da sede do Suco de Bucoli
para resolver quaisquer problemas que surgem
com o Chefe do Suco e os Conselhos dos Suco.
Resolver problemas domésticos e problemas
geral que surgem e ligados com a natureza e o
ambiente.
Verificar
as
aplicações
do
Regulamento Interno do Suco, como por
exemplo pagamento de sanções e multas
penalizados aos suspeitos que violam as regras
de Tara-Bandu.
Fonte: elaborado pelo autor
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Identificar os lugares que
consideram
sagrados
para realização dos rituais
tradicionais.
Casa típica tradicional
“Uma lulik/Uma adat e
uma
Lisan”,
são
os
lugares sagrados que
protegem todos os que
vivem e pertencem nesta
família.

Antes de realizar estas
cerimónias
tradicionais
em primeiro lugar, pedir
sempre
licença
e
autorização
do
que
pertence. Porque cada
coisa tem o seu dono
mesmo que não tínhamos
capacidade de ver com os
olhos nus.
Entregou um documento
sobre o Regulamento
Interno do Suco de
Bucoli, Normas, Sanções
e Multas de Tara Bandu.
Foi
um
documento
exemplar do suco a nível
local, regional e nacional
que tem objetivo de
implementar a Lei Base
do Ambiente e (TaraBandu).

4.4 Apresentação e discurso dos resultados
Nesta seção apresenta-se os resultados de trabalho de campo. Primeiro
descrevem-se as principais ideias do regulamento interno do suco de Bucoli,
documento que foi oferecido amavelmente pelo chefe do suco através do seu
representante. De seguida descreve-se as principais ideias dos entrevistados.

4.4.1 Análise de conteúdo do Regulamento Interno
do Suco de Bucoli
O Regulamento Interno (RInt) define e regula os limites de atuação das
estruturas de liderança comunitária, bem como a organização e execução do
processo da sua eleição.
A liderança comunitária é o coletivo que tem por objetivo organizar a
participação da comunidade na solução dos seus problemas, zelar pelos seus
interesses e representá-la sempre que é necessário. O suco é uma
organização comunitária formada com base em circunstâncias históricas,
culturais e tradicionais e que tem área estabelecida no território nacional e
população definida67.
Depois de traduzir o regulamento interno escrito em tétum para Português,
discutiu-se com as orientadoras o mesmo e decidiu-se fazer uma análise de
conteúdo a tradução do regulamento interno por motivo de cruzar com as
ideias das entrevistas que foram realizados no dia 11, 12 e 13 de janeiro de
2018 no suco de Bucoli, subdistrito vila nova Baucau, distrito/município de
Baucau. O objetivo principal desta análise foi verificar o conteúdo da palavrachave ligado com o tema principal das “Energias e alterações climáticas”.
Neste documento valorizou a Lei Tradicional de Tara-Bandu, que o Governo
aprovou no Decreto-Lei No. 26/2012, Lei de Bases do Ambiente, Capítulo I
sobre Disposições Gerais, Artigo 8.º (Tara-Bandu). De acordo com a nossa
análise podemos afirmar que:
- a cultura de Tara-Bandu envolve toda a parte da comunidade nesta
cerimónia cultural e tradicional, como meios de socialização ou sensibilização
67

Lei do Parlamento No. 3/2009 (Liderança Comunitárias e Sua Eleição)
http://www.mj.gov.tl/jornal/?q=node/838
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para garantir a estabilidade da paz humana, o ambiente em geral e
especificamente ligada com a mitigação, adaptação às alterações climáticas
por causa concreta do desmatamento florestais ou cortar árvores, queima
das matas (a redução da biomassa florestal pode contribuir para a emissão
de gases com efeito de estufa), envenenar as águas para apanhar peixes e
nas ribeiras, no mar e no nascente das águas potáveis;
- o Regulamento Interno do Suco de Bucoli frisa mais regras e sanções das
penalidades de multas, baseado com as normas culturais tradicionais ligado
com o Tara-Bandu. As sanções são rigorosamente pesadas, mas deram
razões que assim se pode transformar e mudar os caracteres pessoais de
cada individuo, para não cometer crimes e abusos.
– A tabela (Tabela 4.5) descreve o regulamento interno do suco de Bucoli.
Tabela 4.5 – Resultados da análise documental do Regulamento Interno
(RInt) do Suco de Bucoli

Excerto do Regulamento Interno
do Suco de Bucoli
“O Conselho do Suco planeou para criar e estabelecer um bom
Regulamento Interno para todas as pessoas e não há outra opção para
prevenir as questões da instabilidade dentro do Suco (…)” (RInt, página)
1. Identificação ao caso do crime grave nas Aldeias por exemplo:
a) Atacar uns aos outros até sangrar;
b) ferir uns aos outros até morrer.
2. Casos leves e pequenos por exemplo:
a) Caso Violência Doméstica; b) Violência/Violação Sexual; c) roubar
animais domésticos; d) roubar os bens e produtos agrícolas; e)
estragar o meio-ambiente como queimar florestal, matar ou caçar
animais selvagens, cortar árvores industriais e etc.; f) os animais
domésticos estragam e comem plantações e produtos agrícolas; g)
falar mal alguém, insultar, intriga/cilada e etc.; h) rebaixar a
dignidade das outras pessoas no público ou num lugar qualquer
(Artigo I, p. 3)
“O Regulamento Interno, para regular as más atitudes de cada pessoa
através das normas cultural e tradicional timorense”. (Artigo I, p. 4)
Vai apresentar também sobre a data, e a hora da chamada do suspeito e
vítima para resolver na Aldeia e também o processo dentro da família, e
qual o cometimento para o processo de investigação do caso refere”.
“Os casos que não conseguem resolver dentro do lar e família, vai pregar
sanções e multas, com o valor desigual com casos que resolvem na aldeia
e no suco e também pregar multa até Chefe da Aldeia e até o Suco. Todas
as decisões baseadas na combinação das famílias nos seus lares”. (Artigo
III, 5)
Queimar florestal que afetam ao Meio-Ambiente e estragar as plantas
permanentes quando for apanhado vão pagar a multa de sanção com as
seguintes indicações:
a) Queimar uma planta/árvore indústria vai pagar com o dinheiro de
$50.00;
b) Coqueiro, planta da palmeira que produz vinho branco, e mais outras
plantas cada planta vai pagar a multa de sanção com dinheiro $
10.00;
c) queimar terreno vazia se for apanhado, e também afetar ao meioambiente, vai pagar a multa de sanção com o dinheiro $ 10.00;
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Pontos
Principais
O Tara Bandu
envolve todos

A utilização de
sanções e
multas para
educação cívica
e ambiental

d) queimar capins plantados (para alimentação dos gados) como capins
Nepal, Kingris e Gaja;
e) se apanhar, cada (1) planta vai pagar a multa de sanção com $ 0.50;
f) cortar árvores no nascente da água menos de 100metros vai pagar a
multa de sanção com o dinheiro$ 50.00,- cada planta. (Artigo IX, 13)
Utilizar veneno para sujar água potável:
Usar veneno DDT, outros venenos químicos, ou veneno natural para
matar animais que vivem na água como peixes, camarões, caranguejos
e enguias e sujar a água vai pagar a multa de sanção co as seguintes
materiais:
a. Para peixes, camarões, caranguejos e enguias, vai pagar a multa com
dinheiro $ 100.00,b. Utilizar a energia elétrica para matar as espécies de animais na água
vai pagar a multa de sanção com dinheiro $ 100,00,c. A água potável for contaminada com veneno se uma pessoa beber até
morrer, vai fazer investigação pela polícia para seguir o processo de
julgamento do Tribunal seguindo a lei da RDTL.
d. O veneno afeta mortos dos outros animais como búfalos, cavalos,
cabritos, porcos, cada animal tem de pagar vivo com um (1) do
mesmo animal.
e. Porco (1) para realizar a paz entre eles.
f. Arroz (1) saca.
Vinho para realizar a paz entre eles. (Artigo IX, p.14)
Utilizar bomba para atirar e matar peixes e estragar o Meio-Ambiente do
mar:
As pessoas que utilizaram bombas para matar peixes no mar e outras
espécies no mar, vai pagar a multa ou castigo com as seguintes
informações:
a. Vai resolver direitamente no suco depois de fazer investigação
profunda.
b. Vai pagar a multa de sanção em dinheiro $ 25.00,- por causa do
contra do Regulamento Interno do Suco.
c. A seguir vai encaminhar a polícia para fazer investigação profunda, e
promessas seguir com a lei que vigora da RDTL. (Artigo X, p. 14)
Fonte: Tradução documental e elaborado pelo autor

4.4.2 Entrevistas
Tal como foi referido foram feitas três entrevistas individuais, dois
entrevistados

preferiram

entrevistar

em

dialeto

(Uaima’a),

e

um

entrevistado referiu que se sentia confortável em fazer a entrevista em
Tétum. Nas Figuras (Figura 4.8), (Figura 4.9) e (Figura 4.10), representam
as imagens das entrevistas aos pessoais culturais tradicionais de Timor-Leste.
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Figura 4.8 - Entrevista ao Pessoal Cultural Tradicional Sebastião
Fonte: elaborado pelo autor
(Estas imagens estão disponíveis, com maior resolução nos Anexos da Tese)

Ao longo das entrevistas verificou-se características importantes que
influenciaram a estratégia de análise das mesmas que foram:
•

característica 1 (falar das alterações climáticas por outras palavras que
não era no conceito científico): cada pessoa se expressou de maneira
muito pessoal sobre este problema. Dos três entrevistados dois
expressaram as suas ideias sobre as alterações climáticas usando, no
entanto, formas muito específicas, sem recorrer ao conceito propriamente
dito. Mas os três reconhecem a existências de alterações climáticas
quando descritas pelo investigador a que correspondem e ligam estas à
atividade humana;

•

característica

2:

o

entrevistador

notou

que

as

afirmações

dos

entrevistados às vezes saíam fora do tópico principal da entrevista formal
(energia e alterações climáticas). Muitas vezes os entrevistados ligaram
mais para os assuntos dos remédios tradicionais, segundo o entrevistado,
que podem curar as doenças graves. Academicamente isto preocupa o
investigador, na medida em que estas crenças de que as consequências
do Tara-Bandu podem afetar a saúde pública. Considera-se, por isso, uma
responsabilidade pessoal chamar à atenção deste problema. Precisa de
fazer mais investigações científicas para cruzar estas ideias e afirmações
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por exemplo: curar e salvar as pessoas com remédios tradicionais; ajustar
os ossos partidos causados por qualquer queda, acidente tráfico, sem
levar muito tempo e nem fazer cirúrgicas; etc.).

Figura 4.9 - Entrevista ao Pessoal Cultural Tradicional Pedro.
Fonte: elaborado pelo autor
(Estas imagens estão disponíveis, com maior resolução nos Anexos da Tese)

O terceiro entrevistado revelou ter algum conhecimento sobre a mitigação,
adaptação às alterações climáticas e expressou as suas ideias através destes
meios, porque às alterações climáticas surgem por causa das atitudes
humanas. Isto é, o entrevistador percebeu que este terceiro entrevistado
(CT-3), tem visões mais concretas e tem uma boa comunicação sobre as
perguntas que foram realizados.
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Figura 4.10 - Entrevista ao Pessoal Cultural Tradicional José
Fonte: elaborado pelo autor
(Estas imagens estão disponíveis, com maior resolução nos Anexos da Tese)

Ele conheceu logo o sentido das alterações climáticas, e afirmou que o tempo
normal do inverno e verão saíram bastante fora da sua normalidade, porque
notamos através da primeira queda da chuva que provocou a subida da
temperatura com calor demasiado durante o dia e também da noite.
Com base nestas constatações gerais, decidiu-se fazer uma análise de
discurso mais global, sem contagem específica do número de referências,
como foi feito no estudo anterior, pois cada pessoa tinha uma forma única de
falar e usar as suas palavras.
Na (Tabela 4.6; Tabela 4.7; Tabela 4.8 e Tabela 4.9), encontra-se uma
sistematização do guião e a seleção de excertos ilustrativos das respostas
para cada entrevistado às perguntas do guião.
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Tabela 4.6 – Respostas à questão “Qual a importância do Tara-Bandu?”
Entrevistado
(1)

Entrevistado
(2)

Entrevistado
(3)

Observações
da análise

“Tara-bandu para
proteger o
ambiente e as
plantações
agrícolas”.

“Esta lei do
Governo que o
nosso Suco de
Bucoli adotou para
proteção do
ambiente e apoios
do Governo na
realização do
Tara-Bandu para
assegurar as
normas
tradicionais dos
nossos
antepassados.”

“para assegurar a
tranquilidade, a
paz, proteção
ambiental como
queimar florestas e
cortar árvores”.

Estas afirmações reforçam a
importância do “Tara-Bandu”
para o bem-estar ambiental
e logo das pessoas. O
ambiente e as pessoas têm
uma ligação íntima. É por
isso que o Governo da RDTL
adotou esta lei cultural e
tradicional, no Decreto-Lei
26/2012 sobre Lei de Bases
do Ambiente, para garantir a
paz e tranquilidade humano,
o ambiente e a natureza em
geral. O próprio Governo
valorizou esta lei cultural e
tradicional que os nossos
antepassados usaram e
deixaram, porque tem maior
influência do que as normas
e leis modernas que não são
próprias do país.

.....................

“para assegurar a
tranquilidade, a
paz, proteção
ambiental como
queimar florestas e
cortar árvores tudo
isso para
minimização das
alterações
climáticas.”

“Tara-Bandu para
resolver conflitos
associados
à natureza”.

......................

“Com rituais
.....................
ligados a natureza
fortifica a
proibição de
Tara-Bandu”.

“redução total dos
problemas de
roubos, estragos
ambientais,
queimas florestais,
violências e outros
assuntos criminais
contra humano,
natureza e
biodiversidade.”

..........................

Fonte: elaborado pelo autor
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Esta afirmação concretiza a
ideia de que o tara-bandu
enquanto instrumento para
preservar o ambiente acaba
por ser um instrumento que
ajuda na mitigação e
adaptação as alterações
climáticas. Com esta
investigação queremos ir
mais além e sugerir mais
medidas para aumentar o
sucesso do Tara-Bandu.
Esta ideia é importante
porque o Tara-Bandu
manifesta-se várias
maneiras. Para além do
regulamento interno escrito a
cerimónia e rituais que
complementam a missão de
Tara-Bandu. Se queremos
usas o Tara-Bandu como
instrumento para mitigação e
adaptação às alterações
climáticas devemos pensar
em várias medidas diferentes
(documentos escritos,
reuniões, cerimónias, etc.).

Tabela 4.7 – Resposta à questão “Qual a Relação do Tara-Bandu e a Lei do
Ambiente?”
Entrevistado (1)
“As pessoas ficaram
mais receios por
causa do ritual que
dar promessas a
natureza, se alguém
praticar estas ações
não for apanhado
pelo makaleha, vai
sofrer com várias
doenças contagiosas
prejudicadas pela
própria natureza”.
“O Tara-Bandu
funciona como
complemento aos
tribunais - justiça
administrativa – No
fundo do Tara-Bandu
assegura assim uma
maior proteção”.

Entrevistado
(2)
..................

“Por outro lado,
o Tara-Bandu
acaba por
beneficiar ao ser
integrado na Lei
do Ambiente”.

Entrevistado (3)
“as suas
consequências de
sanções, a
proteção
ambiental ligado
com as
biodiversidades e
minimização de
alterações
climáticas”.

....................

Observações
da análise
Lei do Ambiente de TimorLeste está a cumprir as
normas e leis dos padrões
internacionais que ligam com
a proteção do meio-ambiente
a mitigação e adaptação às
alterações climáticas.
No Decreto-Lei no. 26/2012,
Lei de Bases do Ambiente,
Artigo 8.º sobre Tara-Bandu.

A relação do Tara-Bandu,
com Lei do Ambiente está
muito forte interligado,
porque o Governo considerou
esta lei tradicional a sua
influência é muito forte e não
precisava de obrigar alguém
como implementaram as leis
modernas.

Fonte: elaborado pelo autor

Tabela 4.8 – Resposta à questão “Conhece exemplos concretos de resolução de
problemas Ambientais através do Tara-Bandu?”
Entrevistado (1) Entrevistado (2) Entrevistado (3)
“Mas a duração de
tara bandu para a
.....................
........................
educação cívica
(sobre o ambiente e
o clima),
segurança, paz e
conflito vai manter
tudo o ano inteiro.”

Observações
da análise
No Regulamento
Interno
do Suco de Bucoli está muito
claro sobre resoluções dos
problemas e sanções de
multas. Para os problemas
graves serão entregues a
Polícia para fazer
investigação e justificação no
tribunal.

Tabela 4.9 – Resposta à questão “De que forma é que o Tara-Bandu pode ser
usado para combater às Alterações Climáticas?”
Entrevistado Entrevistado
(1)
(2)
...................
...................

Entrevistado (3)
Por exemplo o primeiro ponto/
local vai realizar hoje dia 13 de
janeiro de 2018, próximo dia
13 do mês seguinte no outro
ponto/ local, assim se circulam
todos os pontos/locais durante
9 meses para assegurar a
tranquilidade, a paz, proteção
ambiental como queimar
florestas e cortar árvores tudo
isso para minimização das
alterações climáticas.”

Fonte: elaborado pelo autor
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Observações
da análise
O Tara-Bandu é um símbolo
e norma cultural e
tradicional que protege de
não cortar árvores; de não
queimar as matas; de não
envenenar água potáveis;
de não deitar lixos nas
ribeiras e nos regatos;
estas formas pelo menos já
contribuiu para combater
às alterações climáticas.
Deformas diferentes porque
no contexto de Tara-Bandu
é muito ampla e
interligados.

Segue-se uma descrição das ideias mais importantes retiradas com estas
entrevistas:
1.

Há diferentes formas de conhecimento sobre às alterações climáticas. O
conhecimento científico (académico) e o conhecimento tradicional, ainda
que não faça uso da palavra científica. Por exemplo durante a entrevista,
houve um elemento familiar que esteve presente e que no fim expressou
informalmente que ele também nunca tinha ouvido o que significa
“alterações climáticas”. Mas depois de ouvir breve introdução do
entrevistador sobre o efeito das alterações climáticas em dialeto
Uaima’a, ele respondeu imediatamente que “isto já aconteceu nos
nossos antepassados. Normalmente no intervalo do tempo de verão e
inverno choveu, mas depois parou por longo tempo e as fontes das
nascentes das águas potáveis reduziram totalmente. As plantações
agrícolas ficaram todas secas por causa do calor e falta de água ou da
chuva. Os nossos avôs ou antepassados conheceram bem estas
situações por isso eles fizeram cerimónias rituais tradicionais de oferta
de animal por exemplo: (frango, cabrito ou porco) à natureza ou
ambiente principalmente na fonte das águas potáveis, nas hortas e nas
várzeas ou no (campo de arroz) a pedir desculpas por algumas causas
cometidas pela humanidade contra a natureza e o criador (lh’ára-wúlo,
significa sol e lua), que dirige ao (Amu-Deus, Ph’ári Oli/Deus Majestade),
e criador do mundo.” Com a língua materna ou dialeto (Uaima’a)
expressou também que não devia:
•

Apanhar ou matar quaisquer espécies de enguias e peixes a sair
nas

fontes

das

águas

potáveis

porque

neles

trouxeram

consequências graves com as mudanças das situações do tempo.
•

Não magoar nem cortar árvores (porque as árvores também têm
bocas e olhos para pedir socorro e chorar), os seus efeitos vão
surgir com a mudança do calor prolongado.

Eles têm raciocínio de previsão do tempo que podem dizer hoje ou
amanhã vai chover muito, através dos seus próprios sentimentos e
contactos físicos e também por intermédio dos outros objetos, que por
parte académica não dá para receber, entender e descobrir logicamente.
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Estas são as pequenas expressões pessoais, ligadas tradicionalmente
com mitigação e adaptação às alterações climáticas. Em síntese, o povo
tradicional timorense parece ter perceção de mudanças climáticas,
mesmo não usando a palavra científica. Neste sentido as proibições do
Tara-bandu, em termos de proteção das florestas poderão já está
associada a práticas não intencionais de mitigação das mudanças
climáticas. Importa agora sustentar e ampliar estas práticas para uma
melhor gestão das florestas e dos recursos energéticos, uma vez que
Timor-Leste ainda está fortemente dependente do petróleo (TL tem uma
matriz elétrica movida a centrais termoelétricas a diesel. São duas
centrais de 250 Megawatts. Central Hera e Central Betano utilizando
combustíveis derivadas petrolíferos - óleo pesado - energias nãorenováveis).
2.

As entrevistas mostraram que é preciso apostar mais no cruzamento
destes

conhecimentos

(científica

e

cultural

para

promover

comportamentos que potencialmente aumentam a capacidade de
adaptação âs alterações climáticas. Neste sentido o Tara-Bandu poderia
ser usado como uma estratégia de redução de emissões de gases de
efeito de estufa provimentes do desmatamento de degração florestal –
mecanismo da REDD+ no âmbito do acordo do parís, que entrou em
vigor em novembro de 2016 durante a 22ª. Conferências das partes da
UNFCCC (COP 22) que aconteceu em Marrakesh68,69.
3.

Considerando o potencial do Tara-Bandu para as alterações climáticas
(ver ideia 1 e 2) e tendo verificado dificuldades de financiamento das
atividades. (excerto: apoios financiamento do Governo) é preciso
garantir formas de financiamento político e comunitário mais eficazes.

http://www4.unfccc.int/ndcregistry/PublishedDocuments/Timor-Leste%20First/TimorLeste%20First%20NDC.pdf)
69
http://redd.mma.gov.br/pt/pub-apresentacoes/item/82-o-que-e-redd
68
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4.5 Síntese Conclusiva
O trabalho que se apresentou visa valorizar e potenciar o contributo da
cultura tradicional timorense para o desenvolvimento sustentável em TimorLeste e no resto do mundo, nomeadamente para a mitigação e adaptação às
alterações climáticas.
O modelo do Tara-Bandu tem características importantes que podem
inspirar os modelos da atuação do combate às alterações climáticas.
•

relação forte com a natureza

•

relação forte entre os humanos.

•

relação forte na comunidade que ligam as culturas tradicionais de um
lugar para outro lugar, de uma geração com outras gerações.

•

Símbolo da união que faz a força.

•

Ligação da lei-tradicional de Tara-Bandu com a lei de Bases do
Ambiente.

A revisão da literatura realizada no âmbito do Tara-Bandu revelou que este
tem tido diversas aplicações noutros campos, tais como a minimização de
conflitos locais, por isso consideramos que também tem potencial para
encontrar soluções no âmbito das alterações climáticas, sobretudo se
olharmos para ele como um instrumento de política transversal, ligando
várias áreas temáticas como a justiça a paz e o ambiente.
Considera-se que o Tara-Bandu pode ser um aliado para alcançar o
desenvolvimento sustentável e a concretização do 13º objetivo da Agenda
2030, nomeadamente o “Combate às alterações climáticas” Objetivo do
Desenvolvimento Sustentável (ODS 13) se o Tara-Bandu for associado a
outros objetivos da Agenda 2030, designadamente: “Melhor Educação” (ODS
4), “Cidades e comunidades sustentáveis (ODS 11), “Consumo e Produção
responsáveis” (ODS 12) e estes quatro objetivos estão associados as
seguintes metas:
•

4.7. “Até 2030 assegurar que todos os aprendentes adquiram

conhecimento e competências necessárias à promoção do desenvolvimento
sustentável, incluindo (…) a valorização da diversidade cultural e do
contributo da cultura para o desenvolvimento sustentável”;
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•

11.b. “Até 2030 aumentar a implementação de políticas e de planos

integrados no sentido de (…) mitigação e adaptação às alterações climáticas”;
•

12.7. Promover práticas públicas sustentadas e em alinhamento com

políticas nacionais”;
•

12.8. “Até 2030 assegurar que todas as pessoas tenham conhecimento

relevante para o Desenvolvimento Sustentável e consciência do mesmo”;
13.3. “Melhorar a educação (…) e capacitação humana e institucional sobre
mitigação de alterações climáticas” (UNESCO, 2017)3.
O objetivo principal de Tara-Bandu é cuidar e amar a natureza (florestas,
animais, lugares sagrados, a tranquilidade, a paz, a alegria e a harmonização
da comunidade) e educar as pessoas nesse sentido:
“O Tara-Bandu é uma cerimónia tradicional timorense, que os nossos
antepassados deixaram como herança para podemos seguir, e agora o
Governo

timorense

adotou

o

seu

contexto

mais alargado

na

sua

implementação. Este estudo visa apoiar o Governo no seu esforço propondo
a sua aplicação no combate às alterações climáticas”.
Os nossos pais, avôs e antepassados podem não conhecer bem a linguagem
científica, mas eles sabem e sentem que algo que não está a correr bem. Na
realidade eles podem não saber o que são alterações climáticas, mas estão
mais próximas com a natureza do que muitos que sabem definir e interpretar
os fenómenos das alterações climáticas. As alterações climáticas são
processos globais e geracionalmente interligados, pois todos nós estamos e
vivemos no mesmo planeta.
As situações podem ser melhores ou piores para as gerações futuras. No
futuro as suas consequências, os seus riscos e impactos são reais e serão
cada vez pior se não dermos muita atenção, por isso o Tara-Bandu tem cada
vez mais importância. Com este estudo temos a capacidade de fazer a
seguinte

recomendação,

“fazer

mais

encontros

e

discussões

entre

comunidade académica e a comunidade tradicional (sucos), e envolver nelas
a população escolar, para a geração mais nova apreender com a geração mais
idosa.”
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Capítulo 5 – Estudo 4: Debate Académico
sobre estratégia e política energética e
climática de Timor-Leste
Neste capítulo descreve-se o quarto estudo empírico que surge como
investigação que visa complementar os resultados obtidos pelos três estudos
anteriores que implicaram pesquisas bibliográficas (estudo 1) e trabalho de
campo (estudo 2 e 3).
O

objetivo

foi

sobretudo

recolher

testemunhos

complementares

relativamente à estratégia energética e climática de Timor-Leste, assim como
sugestões, recomendações para o futuro. Numa primeira parte descreve-se
a Metodologia (5.1), seguida dos resultados do exercício e sua análise (5.2)
e por fim apresenta-se uma síntese conclusiva (5.3).

Figura 5.1 - Debate Académico na Universidade de Aveiro (18-04-2018)
fotografia de grupo Fonte: elaborado pelo autor
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5.1 Metodologia
5.1.1 Recolha de dados (grupos focais) e processo
de análise
No dia 18 de abril de 2018 na Universidade de Aveiro, Portugal, foi organizado
e realizado um debate no sentido de o investigador aplicar novas
metodologias na área das Ciências Sociais para a recolha de dados,
nomeadamente testemunhos de pessoas. O debate académico foi estruturado
com base em grupos focais (Coutinho, 2011).
As entrevistas revelaram-se ao longo deste projeto como um instrumento de
recolha de dados importante. Como já tinham sido feitas entrevistas
individuais, e sendo o doutoramento um processo formativo, optou-se por
aplicar uma metodologia diferente no sentido de permitir a exploração de
outras formas de recolher dados, a realização de grupos focais foi a opção:
“(…) trata-se de uma metodologia de recolha de dados que em vez do clássico
pergunta-resposta da entrevista individual, adota o formato de uma
“discussão guiada” pelo investigador a um grupo (…) de pessoas (que não
têm de estar relacionadas e que são recrutadas sem preocupações de
representatividade, em torno de questões que são debatidas em sessão de
uma hora e meia a duas horas, apostando-se sobretudo nas “interações” que
se geram no grupo durante a entrevista (…) e da qual resulta “informação
qualitativa e pouco estruturada” (Coutinho, 2011, p. 197).
Neste caso específico, os 24 participantes do debate académico organizaramse em quatro grupos. A discussão de cada grupo baseou-se na análise e
partilha de opiniões entre os elementos, partindo das seguintes questões:
1. Existe Alterações Climáticas em Timor-Leste? Sim, Porquê? Que
exemplos?
2. O que pensa sobre a Política atual de Timor-Leste relativamente às
Alterações Climáticas e às Energias? Identifica Problemas? Quais?
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3. O que considera que falta fazer, em TL sobre Políticas Energéticas e
Alterações Climáticas? Quem deve estar envolvido nesse processo? Porquê?
No final de cada questão um representante do grupo registou as ideias
principais numa folha de papel e partilhou as mesmas com os restantes
grupos. Assim o debate foi constituído por três ciclos (cada ciclo correspondeu
à discussão de uma questão pelos quatro grupos). No final procedeu-se a
uma síntese das ideias com base na questão geral seguinte:
Das ideias apresentadas quais considera serem as mais importantes? Por
exemplo, quais são então os principais problemas e como é que Timor-Leste
pode ultrapassá-los?
No total este debate demorou cerca de duas horas e meia. Salienta-se que
demorou mais do que duas horas sobretudo devido a questões de língua.
Alguns dos participantes timorenses preferiram falar em tétum, tendo depois
as suas ideias sido traduzidas por colegas para português.
As discussões de cada grupo, assim como a discussão geral foi áudiogravada. Os resultados que são apresentados baseiam-se na análise de
conteúdo das folhas de registo de cada grupo para cada questão,
complementadas com as gravações áudio sempre que necessário (não foi
feito transcrição integral das gravações ao contrário do que sucedeu nos
estudos anteriores), e com notas de campo das orientadoras. Os registos
fotográficos foram feitos com a autorização de todos os participantes, que
assinaram um consentimento informado. Encontra-se um exemplo deste
consentimento em (Anexo 4).

5.1.2 Caracterização dos participantes
O debate académico contou com a presença de 24 participantes,
representados por 5 participantes portugueses e 19 participantes timorenses
na composição de gêneros 9 (femininos) e 15 (masculinos), com experiências
de diversas áreas profissionais ligadas com Timor-Leste.
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Os timorenses representados são estudantes da Universidade de Aveiro, de
diferentes cursos (licenciatura, mestrado e doutoramento). Relativamente
aos portugueses, duas pessoas, são as orientadoras da Tese, que
participaram como observadoras, apoiando também na recolha de dados; os
outros três portugueses são docentes e funcionários da UA que têm
colaborado em projeto de cooperação com TL e conhecem bem a realidade
deste país. (Tabela 5.1).

GM1

GM2

GM3

GM4

Discussão das questões do debate académico

Acompanhamento das orientadoras

Figura 5.2 - Os grupos focais (Mesa1 à Mesa4) e momentos de discussão do debate
académico. Fonte: elaborado pelo autor
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Tabela 5.1 – Debate Académico com quatro grupos da mesa, mais duas
orientadoras e autor.

Total Participantes
Portugueses
Timorenses
5
19
Masculino
Masculino
2
13
Feminino
Feminino
3
6

GM I
(A)
6
(M)
6
(F)
0

GM II
(B)
6
(M)
0
(F)
6

GM III
(C)
6
(M)
6
(F)
0

GM IV
(D)
3
(M)
2
(F)
1

Orientador

Autor

2
(M)
0
(F)
2

1
(M)
1
(F)
0

Fonte: elaborado pelo autor

5.2 Apresentação e discussão dos resultados
Segue-se a apresentação e problematização das ideias-chave que emergiram
ao longo do debate académico no âmbito de cada questão (Q).
Questão 1: Existe Alterações Climáticas em Timor-Leste? Sim, Porquê? Que
exemplos?
Relativamente a esta questão ficou evidente que todos os grupos,
portugueses e timorenses, reconheceram a existência de alterações
climáticas e foram capazes de dar exemplos de consequências das mesmas.
“Existe sim senhor, porque Timor-Leste faz parte do globo e considera-se
como um caso público universal Exemplo: 1) existe inundações no território,
2) secas, 3) Erosões, 4) temperatura alta, 5) estações alteradas” (Excerto da
folha de resposta do GM1)
Salienta-se que dois grupos (GM2 e GM4) fizeram questão de enfatizar o facto
de Timor-Leste sofrer das consequências das alterações climáticas pelo facto
de este ser um problema global. Ainda que não tenha contribuído de forma
significativa para a situação atual.
• “Timor-Leste não está isolado do resto do mundo como tal sendo um
problema global, poderá também ser afetado. Este é um problema sem
fronteiras, sem barreiras”.
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•

“Problema

sem

causa

única-local-global

(óleo

pesado,

lixos,

desflorestação”.
• “Países podem sofrer consequências mesmo não sendo causadores destes
problemas” (excerto da folha de resposta do GM4)”.
Questão 2: O que pensa sobre a Política atual de Timor-Leste relativamente
às Alterações Climáticas e às Energias? Identifica problemas? Quais?
Dos quatro grupos, três (GM1, GM2, GM4)70 reconhecem a existência de uma
política do Governo de Timor-Leste. No entanto, o GM2 destaca que
(infelizmente) não há uma política timorense exclusivamente focada nas
alterações climáticas:
“Timor-Leste tem um artigo na constituição que garante o ambiente
sustentável

e

também

tem

estratégias

no

Plano

Desenvolvimento

Estratégico. O problema é que ainda não temos uma relativamente à política
específica relativamente às alterações climáticas.” (GM2)
As lacunas identificadas pelos participantes na política energética existente
foram as seguintes:
•

Necessidade de maior consciencialização da comunidade (participação)
para manutenção do meio-ambiente (GM1) / implementação da
educação cívica (GM4);

•

Falta de sensibilização da Lei de Bases do Ambiente e cada um de nós
temos a consciência para contribuir e prevenir (GM3);

•

Reforçar a lei tradicional de Tara-Bandu (GM3)

•

Falta de investimento nas renováveis (GM1 e GM4)

•

Falta de coordenação e cooperação interministeriais dos sectoriais71/

Legislação: Ministro do Comércio, Indústria e Ambiente (GM1 e GM4)

70

“a política de estado sobre proteção do meio-ambiente” (GM1); “Timor-Leste tem um artigo
na constituição que garante o ambiente sustentável e também tem estratégias no Plano
Desenvolvimento Estratégico” (GM2); "Há documentos estratégicos” (GM4).
71
“Não existem evidências de investimento em produção de energia por vias renováveis ou
alternativas (solar, eólica, hídrica – nada; biodiesel - nada) (GM4)
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•

Carece ainda dos especialistas do meio-ambiente e das políticas
públicas (GM1 e GM4).

•

Existe AC em Timor-Leste (inundações, erosões, mudanças de estação,
temperaturas, cortar árvores e queima das matas (GM3).

4. O que considera que falta fazer, em TL sobre Políticas Energéticas e
Alterações Climáticas? Quem deve estar envolvido nesse processo?
Porquê?
Em relação ao que falta fazer dois grupos referem que deve haver uma
reorientação política, por um lado deve ser mais descentralizada (GM1) e por
outro mais focada nas próprias AC (GM2).
O GM 4 destacou-se por dar outras sugestões mais específicas, tais como:
•

Currículos

escolares

estarem alinhados

com

esta

preocupação

ambiental (Educação para o Desenvolvimento Sustentável–EDS);
•

Apostar também na Formação de professores no mesmo alinhamento;

•

Formação de quadros superiores e sua gestão mais adequada no país;

•

Relativamente a necessidade de formar quadros superiores e de TimorLeste ter uma estratégia mais adequada à sua gestão, destacamos que
um problema que já foi identificado por outros investigadores
timorenses, nomeadamente o trabalho de Mestrado de (Cabral, 2017),
que usa a expressão “The right person at the wrong place”.

Em relação às pessoas que devem estar envolvidas os 4 grupos referem a
sociedade civil, destacando-se o grupo 3 que reforça que cada um de nós
deve estar envolvido: “Cada um de nós temos a consciência para contribuir
e para prevenir”.
Foram ainda mencionados os políticos (“Decision makers”), nomeadamente
de vários ministérios (Ministério ambiente, cultura, turismo e educação)72GM1 e GM2. Por fim o GM2 2 referiu ainda o sector privado.

72

No sexto Governo (início e fim) a Direção nacional das alterações climáticas está debaixo do
Ministério Turismo e Ambiente.
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No final do debate, e partindo de uma questão central, foi dada a
oportunidade a todos os participantes de selecionarem a ideia mais
importante de todo o evento, nomeadamente em relação ao problema
ambiental/energético mais grave e a principal sugestão para Timor-Leste
minimizar/ultrapassar este problema. Nesta fase do debate os testemunhos
foram de ordem individual e não tanto de grupo. As tabelas (5.2, 5.3, 5.4,
5.5 e 5.6) sintetizam as respostas que trouxeram ideias novas relativamente
às anteriores.
Tabela 5.2 – Principais Problemas (P) e Sugestões (S)
P1 - Falta da política pública sobre o S1 - Poder local e participação da
tema em apreço;
comunidade no tema “Tara Bandu” Direito
costumeiro.
P2 - Políticos deveriam prestar em
conta a implementação em rigor e S2 - Poder local e participação da
aplicar sanções, enquadramento os comunidade no tema “Tara Bandu” Direito
líderes comunitários e tradicionais costumeiro.
para a manutenção do meio- Reforçar a lei tradicionais (Tara-Bandu).
ambiente
S3 - Socialização sobre a lei ambiental.
P3 - Falta de promoção de
participação das partes interessados S4 - Encontrar alternativas para as pessoas
dentro do quadro da estrutura no uso dos recursos (diversificar).
política e da sociedade de TL.
S5 - medidas podem e devem aparecer
P4 - Falta de sensibilização às
como boas para as pessoas e não apenas
comunidades sobre alterações
como
um
problema
–
castigo.
climáticas.
Consideramos que educação cívica para a
mitigação e adaptação às alterações
P5 - Falta de sustentabilidade climáticas, através do Tara-Bandu deve
política, isto é, das medidas tomadas incluir também o incentivo e o prémio.
pelos sucessivos Governos
Fonte: elaborado pelo autor
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Tabela 5.3 – Síntese da análise do debate académico (GM1)
Q
Resposta
Q1 Existe sim senhor, porque Timor-Leste faz parte do globo e considera-se
como um caso público universal
Exemplo: 1) existe inundações no território, 2) secas, 3) Erosões, 4)
temperatura alta, 5) estações alteradas
Q2 Existe lá a política do Estado sobre proteção do meio-ambiente, mas carece
ainda na sua implementação.
Por exemplo ainda falta de:
Consciencialização da comunidade (participação) para manutenção do meioambiente. Os comportamentos sobre regularização dos lixos, as pessoas
continuam a cortar lenhas para o consumo económico. Agricultura
subsistência em cortar das florestas e as queimar florestais. Carece ainda na
consistência e sustentabilidade da política adotada. Falta de coordenação e
cooperação interministeriais dos sectoriais. Falta da política da criação do
poder local. Falta da política de adoção de energias renováveis. Carece ainda
dos especialistas do meio-ambiente e das políticas públicas. Atomização o
poder dos recursos municipais. local. 25% política adotada.
Q3 Deve haver uma política bem-sucedida relativamente a utilização das
energias renováveis do que adotar por consumir as energias de diesel.
A política deve ser descentralizada para em poder a comunidade local (artigo
5º, artigo 71º e artigo 72º). Os atores são os “stakes holders” grupos de
interesses, sociedade civil, juventudes, confissões religiosas, grupo
voluntaristas – os “decitions makers” os parlamentares.
Q4 Existe alterações climáticas graves no território que anotamos no debate.
Os principais problemas são:
1) Falta da política pública sobre o tema em apreço
2) Falta de promoção de participação das partes interessados dentro do
quadro da estrutura política e da sociedade de TL.
3) A sustentabilidade política face à legitimidade legal e formal político “a
estabilidade”. Estratégias!
PP sobre:
a) Redução da importação dos veículos usados à Timor-Leste.
b) Reflorestação e manutenção das florestas.
c) Criação das energias renováveis.
d) Evitar de construção de prédios em vidros.
e) Poder local e participação da comunidade no tema “Tara- Bandu” Direito
costumeiro.
As propriedades dos tais políticos deveriam prestar em conta a
implementação em rigor e aplicar sanções, enquadramento os líderes
comunitários e tradicionais para a manutenção do meio-ambiente.
“Descentralização do poder político e administrativo e apoiar a política da
descentralização”.
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Tabela 5.4 – Síntese da análise do debate académico (GM2)
Q
Respostas
Q1 Sim existe às alterações climáticas em Timor-Leste.
Existem duas causas: Interna e Externa
Internas:
Cortas às árvores.
Queimas das matas.
Lixos orgânicos (Plásticos)
Poluições dos gases que vem das indústrias: indústria de alcatrão e óleo
pesado.
Externas:
O nível do mar aumenta causa da evaporação e o clima torna-se muito
quente.
Os períodos das estações do ano alteram-se.
Fábricas dos países mais desenvolvidos.
Q2 Timor-Leste tem um artigo na constituição que garante o ambiente
sustentável e também tem estratégias no Plano Desenvolvimento
Estratégico. O problema é que ainda não temos uma relativamente à política
específica relativamente às alterações climáticas.
Q3 O que considera falta de fazer é o governo tem que definir claro a política
para resolver os problemas sobre energias e alterações climáticas.
Socialização sobre as mudanças climáticas a sociedade até as áreas rurais.
Quem deve estar envolvido neste processo são os governos (interligação)
Ministério ambiente, cultura, turismo e educação.
ONGs, Setor privado, sociedade.
Q4 Principais problemas:
• Ainda não tem política específico para alterações climáticas (Direção
específico para assegurar ou resolver estes problemas.
• Falta de socialização às comunidades sobre alterações climáticas.
• Deitar lixos nos seus sítios.
• Queima das matas
Estratégias e Ações:
• Implementar política para proteger o ambiente.
• Implementar Plano Estratégico de Desenvolvimento nacional.
• Implementar declarações assinados pelo governo em relação com
mudanças climáticas.
• Por exemplo: Protocolo Quioto
• Criar vídeos, panfletos, publicidades para a educação cívica.
Estratégias e Ações prioritárias:
• Implementar PEDN
• Implementar Declarações assinados do Protocolo Quioto
Sugestões e Opiniões:
• Multa e penalização para a s pessoas que deitam os lixos não nos seus
sítios.
Reciclagem
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Tabela 5.5 – Síntese da análise do debate académico (GM3)
Q
Debate Académico
Q1 • Existe AC em TL
• Parte da globalização TL
Exemplo:
• Inundações
• Erosões
• Mudanças de estação
• Temperatura alta
• Seca
• Cortar árvores
• Queima das matas
Político atual da AC.
• Criação Secretário do Estado da Ambiental
• Manutenção florestais
• Construção das paragens
Construções
Q2 Na implementação adequada não previsto para longo prazo
Tara-Bandu (Lei tradicional)
Q3 • Falta socializar lei de ambiental (ordenamento)
• Colaboração com a comunidade
• Cada um de nós temos a consciência para contribuir a prevenir
Q4 • Desmatamento das florestas
• Reforçar a lei tradicionais (Tara-Bandu)
• Socialização sobre a lei ambiental
Colaboração intervenientes/ stake holders para refloresta e também criar
abastecimento da água.
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Tabela 5.6 – Síntese da análise do debate académico (GM4)
Q
Q1

Q2

Q3

Q4

Respostas
“Timor-Leste não está isolado do resto do mundo, como tal, sendo um problema
global, poderá também ser afetado. Isto é, um problema sem fronteiras, sem
barreiras”. Problema sem causa única:
causa local: - (óleo pesado, lixos e desflorestação)
Causa global: causadores desses problemas;
→ Deverão ser notados as consequências que ocorrem na região
→ Perceção que vim notando ao longo destes anos:
→ clima em termos médios é equivalente (participantes têm dúvidas se o clima
mudou mesmo em Timor-Leste)
→ Não são tão claras as fronteiras entre a época das chuvas e a época seca, nem os
períodos de início de cada época, verificando-se chuvas intensas, quer alturas
secas nas duas época/semestres (estações), antes identificadas.
referido o efeito da seca na falta de chuva nas plantações, no caso do café era referido
algumas vezes, e mesmo para os arrozais. (associada ao consumo) da administração
para a gestão dessa nova realidade.
→ Países podem sofrer consequências, mesmo não sendo os “Não existem evidências
de investimento em produção de emergia por vias renováveis ou alternativas
(solar, eólica, hídrica – nada; biodiesel - nada)”.
→ Centrais de óleo pesado é o que conhece – eleva a poluição atmosférica.
→ Limitação dos recursos. O que transparece é que Timor-Leste tem gás e petróleo e
porque depende apenas desse recurso, está focado nele.
→ Legislação: Ministro do Comércio, Indústria e Ambiente
→ Momento sério de usar recursos por investimento nas fontes alternativas,
sobretudo nas regiões que sofrem de alterações climáticas, mas com
sustentabilidade económica. Economia assente no ambiente nas pessoas
Implementação da educação cívica
→ Há documentos estratégicos, mas as práticas carecem de continuidade e de
pessoas formadas e educadas
Boa nota das afirmações políticas (referem aos documentos internacionais e focos aos
jovens)
→ Poder local/descentralização
→ Mais Poder local – para dar continuidade e assistência;
→ Apostar na educação formal e informal, com apoio dos grupos de intervenção local
Currículos escolares estrem alinhados;
→ Formação de professores estar alinhada com estes assuntos
→ Formação de quadros superiores e sua gestão no país
→ Todos devem estar envolvidos (novos, velhos, pobres e ricos), com graus de
responsabilidade (debates públicos, TV)
→ Regeneração da juventude (pouco ativa) – por exemplo através dos escuteiros que
estão muito disseminados,
→ Educação: usar cultura tradicional com apoio dos documentos científicos
entre decisões políticas e implementação (falta de) efetividade das medidas;
Continuidade das implementações
Educação formal e cívica voltada para estes problemas – debate público
Descentralizar o poder político e executivo
Articular conhecimento científico e cultural
Encontrar alternativas para as pessoas no uso dos recursos (diversificar)
Formação de recursos humanos especializados;
Formação de professores
Educação formal para todos,
Gestão de recursos naturais (tornar um benefício económico)
Investir nas energias alternativas (eólica, solar, biodiesel)
alinhamento dos recursos humanos e indústrias na implementação de medidas centrais
– medidas podem e devem aparecer como boas para as pessoas e não como um
Consistência problema.
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5.3 Síntese Conclusiva
O debate académico realizado permitiu reforçar a algumas ideias e resultados
que o investigador já tinha sobre este tema:
- as alterações climáticas são uma realidade. As pessoas informadas
reconhecem isto e têm ideias concretas sobre estes problemas;
- é importante dar cada vez mais força e voz a estas pessoas informadas com
espírito e atitude crítica para levar os Governos e as instituições a tomar mais
medidas concretas de melhor qualidade. Estas pessoas informadas devem
fazer parte dos esforços de sensibilizar o resto da população de todas as
idades (crianças, jovens adultos e idosos) pois todos nós podemos e devemos
contribuir para a solução dos problemas.
- O Tara-Bandu é uma lei tradicional com força suficiente para ajudar a fazer
frente aos problemas das alterações climáticas, em particular no que diz
respeito à adaptação e mitigação dos impactos das AC.
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Capítulo 6 – Propostas para a Estratégia
Energética e Climática de Timor-Leste
Neste capítulo apresenta-se um conjunto de propostas para o Governo de
Timor-Leste. Assim na última secção (6.2) surgem novas ideias, medidas e
instrumentos com base em todo o trabalho investigativo desenvolvido entre
2015 e 2018. São sugestões a curto e médio prazo, que poderiam ser
implementadas já pelo atual Governo (VIII Governo Constitucional da RDTL),
e sugestões a longo prazo para outros futuros Governos.
Para fazer estas propostas foi consultado o Programa do VIII Governo,
formado no dia 22 de junho de 2018, assim como outros documentos políticos
recentes para ajudar e reforçar as propostas.

6.1 Os alicerces teóricos das propostas para a
Estratégia Energética e Climática para
Timor-Leste
A base da elaboração de uma estratégia energética e climática eficaz consiste
em identificar quais os principais problemas identificados e os compromissos
e prioridades que Timor-Leste apresenta presentemente, que foram
emergindo ao longo do estudo. Na Tabela 6.1 procede-se a uma
sistematização dos mesmos, com base na revisão de literatura feita e todo o
trabalho de campo no âmbito da investigação que por isso estão patentes nos
respetivos capítulos desta tese.
É com base nestes problemas, compromissos e prioridades identificadas que
se devem estabelecer objetivos orientadores de uma estratégia política para
Timor-Leste. Para ajudar a definir estes objetivos, considerou-se ainda
relevante fazer uma análise da Estratégia Portuguesa e dos últimos
programas de Governo de Timor-Leste.
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Tabela 6.1 – Principais Problemas e Compromissos Internacionais e Nacionais que
emergiram ao longo do trabalho.

Problemas
•
•

•

forte dependência do petróleo;
(capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3,
capítulo 5, capítulo 6).
energias renováveis pouco
desenvolvidas (capítulo 1,
capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5,
capítulo 6).
elevada vulnerável aos efeitos
das alterações climáticas a médio
e longo prazo (capítulo 1, capítulo
2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo
5, capítulo 6).

Compromissos e prioridades
Internacionais e Nacionais
• limitar o aumento da temperatura média
global a um máximo de 2ºC (Acordo de
Paris, 2015).
• Meta de 50% de energia proveniente de
fontes renováveis em Timor-Leste até 2025
(PED 2011-2030).
• Necessidade de implementação de medidas
mitigação e de adaptação às alterações
climáticas (PANA).
• Necessidade de informar, e sensibilizar e
envolver os diferentes atores e a população
em geral (Académicos e Sociedade
Civil/NGO).

Fonte: elaborado pelo autor

Optou-se por utilizar a estratégia de Portugal como referência pelas seguintes
razões:
- Razão 1: Portugal é um país com boas práticas políticas nesta área
“(…) Portugal é reconhecido internacionalmente como um país com
experiência e resultados. Portugal assegurou com sucesso o cumprimento dos
objetivos nacionais em matéria de alterações climáticas no âmbito do
Protocolo de Quioto, tendo limitado o aumento das suas emissões a cerca de
13% em relação a 1990 em 2012 (…).
De acordo com o Climate Change Performance Index (CCPI, 2015), Portugal
é o 4º país com melhor desempenho em matéria de ação climática, numa
lista de 58 países, que no total são responsáveis por mais de 90% das
emissões de GEE” (Resolução do Conselho de Ministros 56/2015, p. 5117).
Para além disso é de salientar que a estratégia energética e climática de
Portugal está alinhada com os princípios da união europeia, que tem tido um
trabalho de relevo e vanguarda nesta área:
“Sendo membro da UE, Portugal tem seguido a política comunitária neste
campo, facto que transparece no Plano Nacional para as Alterações
Climáticas”. (Lopes, 2004 Pág. 197).
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“A implementação efetiva e a eficácia ambiental de medidas e instrumentos
políticos, depende em grande medida da sua aceitação pelos agentes
económicos, da capacidade de implementação do ponto de vista tecnológico
e do esforço económico necessário. A avaliação destes aspetos, através da
análise custo-benefício, nem sempre é fácil, mas contudo, fundamental”
(Lopes, 2004 pág.198).
- Razão 2: o facto da investigação doutoral estar a ser feita em Portugal, país
com laços de amizade longos com Timor-Leste e que partilham a língua
portuguesa língua oficial, o que facilitou a revisão da literatura.
- Razão 3: a existência da REALP – Rede de Estudos Ambientais de Língua
Portuguesa, e para qual a Universidade Nacional Timor Lorosa’e, instituição
pública do Governo timorense, na qual o autor desta investigação trabalha,
pediu recentemente adesão (maio de 2018). A integração da UNTL nesta rede
constitui-se como um produto direto da investigação realizada, ainda que
inicialmente não previsto no plano de trabalhos (cf. com anexo – pedido de
adesão – Francisco Martins, 2018). De facto, a participação do investigador
em encontros científicos promovidos pela REALP permitiu reconhecer a
importância do envolvimento da UNTL e colaboração com a universidades que
constituem a rede.
Dada a complexidade do objetivo – definir uma proposta energética e
climática para um país, considerou-se que a definição de objetivos, não é
suficiente para uma política eficaz e inovadora, e que pretende contribuir para
ultrapassar problemas complexos e concretos.
É necessário definir medidas e instrumentos concretos, e constituir grupos de
trabalho

que

possam

dedicar-se

inteiramente

a

esta

causa

e

ser

responsabilizados. Estas componentes devem estar todas alinhadas à luz de
um Quadro Estratégico. Na Figura 6.1 apresenta-se uma proposta de um
quadro estratégico para Timor-Leste, inspirado no estudo do Quadro
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Estratégico para a Política Climática (QEPiC) de Portugal 73 e no Programa
Europeu para as Alterações Climáticas (Lopes, 2004). Uma ideia chave do
quadro estratégico é a existência de uma política global/transversal de
energia e alterações climáticas, que está alinhada de forma positiva com
políticas de outras áreas setoriais (ministérios).

Figura 6.1 – Modelo de um Quadro Estratégico no âmbito do Clima e Energia com um
grupo interministerial Fonte: elaborado pelo autor

As Tabelas 6.2 e 6.3 apresentam uma síntese dos documentos políticos de
Portugal que foram lidos como suporte à elaboração da proposta para
estratégia climática e energética de TL.

Sítio da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) sobre política climática consultado em 15
de julho de 2018 - https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81.
73
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Tabela 6.2 – Síntese dos documentos de política climática portuguesa em vigência.
Documentos

Conteúdos

Resolução do Conselhos de
Ministros 93/2010, de 26 de
novembro: formaliza o início
dos
trabalhos
para
o
desenvolvimento
de
instrumentos importantes da
política
das
alterações
climáticas.
Resolução do Conselho de
Ministros n.º 56/2015, de 30
de julho: aprova o Programa
Nacional para as Alterações
Climáticas
(PNAC
2020/2030), a Estratégia
Nacional de Adaptação às
Alterações
Climáticas
(ENAAC 2020) e cria a
Comissão Interministerial do
Ar
e
das
Alterações
Climáticas (CIAAC).

Incumbe a Comissão para as Alterações Climáticas
da coordenação dos trabalhos.
- Roteiro nacional de Baixo carbono 2020
- Os planos setoriais de baixo carbono
- Programa Nacional para as Alterações climáticas
2013-2020

Resolução do Conselho de
Ministros n.º 20/2015, de 14
de abril: reestrutura o
Sistema
Nacional
de
Inventário de Emissões por
Fontes e Remoções por
Sumidouros de Poluentes
Atmosféricos (SNIERPA).
Resolução do Conselho de
Ministros 45/2016, de 26 de
agosto: cria o Sistema
Nacional para Políticas e
Medidas (SPeM).

Sistema Nacional de Inventário de Emissões por
Fontes e Remoções por Sumidouros de Poluentes
Atmosféricos (SNIERPA).

Novo: “Plano dos Planos”: Quadro Estratégico para
a Política Climática (QEPiC),
Atualiza: o Programa Nacional para as Alterações
Climáticas (PNAC 2020/2030)
Novo: a Estratégia Nacional de Adaptação às
Alterações Climáticas (ENAAC 2020)
Novo: Comissão Interministerial do Ar e das
Alterações Climáticas (CIAAC).

O SPeM é um sistema de implementação
obrigatória, essencial à avaliação do progresso
alcançado em matéria de política climática e de
reporte, através dos quais se demonstra o
cumprimento das obrigações a nível da ConvençãoQuadro das Nações Unidas para as Alterações
Climáticas (CQNUAC) e comunitárias. Inclui as
disposições institucionais, jurídicas e processuais
aplicáveis para avaliar as políticas e elaborar as
projeções de emissões de GEE em resposta aos
requisitos previstos no Regulamento (EU) n.º
525/2013, de 21 de maio relativo à criação de um
mecanismo de monitorização e de comunicação de
informações sobre emissões de gases com efeito de
estufa e de comunicação a nível nacional e da União
de outras informações relevantes no que se refere
às alterações climáticas.

Fonte: Tabela elaborado pelo autor com base em leituras
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Tabela 6.3 – Síntese dos documentos de políticas sectoriais a convergir para a
estratégia climática de Portugal em vigência
Documentos
• Plano Nacional de
Ação para a Eficiência
Energética (PNAEE).

• Plano Nacional de
Ação para as
Energias Renováveis
(PNAER).

• Plano Estratégico para
os Resíduos
Urbanos 2014 – 2020
(PERSU 2020).

•

Plano Nacional de
Gestão de Resíduos
(PNGR)2014-2020.

•

Plano Estratégico de
Abastecimento
de
Água e Saneamento
de Águas Residuais
(PENSAAR 2020).

Conteúdos
O principal objetivo da sua revisão é o de projetar novas
ações e metas para 2016, integrando as preocupações
relativas à redução de energia primária para o horizonte
de 2020, constantes da Diretiva n.º 2012/27/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro,
relativa à eficiência energética, que altera as Diretivas
n.ºs 2009/125/ CE e 2010/30/UE e revoga as Diretivas
n.ºs 2004/8/CE e 2006/32/CE.
O PNAER foi objeto de comunicação à Comissão
Europeia em 10 de agosto de 2010. O Decreto-Lei n.º
141/2010, de 31 de dezembro, alterado pelo DecretoLei n.º 39/2013, de 18 de março, que Diário da
República, 1.ª série — N.º 70 — 10 de abril de 2013
2023 transpôs parcialmente a referida diretiva n.º
2009/28/CE, estabeleceu, no artigo 2.º, as metas
nacionais para a utilização de energia proveniente de
fontes renováveis no consumo final bruto de energia e
no consumo energético nos transportes em 2020,
correspondentes a 31% e a 10%, respetivamente
“Em 2007 foi aprovado, através da Portaria n.º
187/2007, de 12 de fevereiro, o Plano Estratégico para
os Resíduos Sólidos Urbanos para o período de 2007 a
2016 (PERSU II), que dá continuidade à política de
gestão de resíduos, tendo em atenção as novas
exigências entretanto formuladas a nível nacional e
comunitário,
assegurando,
designadamente,
o
cumprimento dos objetivos comunitários em matéria de
desvio de resíduos urbanos biodegradáveis de aterro e
de reciclagem e valorização de resíduos de embalagens,
e procurando colmatar as limitações apontadas à
execução do PERSU I”.
O Plano Nacional de Gestão de Resíduos para o
horizonte 2014 – 2020 foi aprovado em Conselho de
Ministro no dia 31-12-2014 e publicado em Diário da
República no dia 16-03-2015.
Aprovada através do Despacho n.º 4385/2015 de 3004-2015 do Gabinete do Secretário de Estado do
Ambiente, a estratégia para o abastecimento de água e
saneamento de águas residuais para Portugal
continental no período 2014 -2020. (PENSAAR 2020.
Resulta
do
trabalho
de
uma
comissão
de
acompanhamento criada em junho de 2013, revelando
a importância que o setor do abastecimento de água e
saneamento de águas residuais tem para a preservação
do ambiente e para o desenvolvimento económico e
social.

Fonte: elaborado pelo autor com base em informação disponível no portal online da Agência
Portuguesa do Ambiente, https://www.apambiente.pt/index.php?ref=16&subref=81
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Ainda que Portugal se constitua uma referência na política energética e
climática, e porque a proposta é para um país específico, Timor-Leste, voltouse a reler os principais documentos políticos timorenses nesta área, já
explorados no capítulo 2 desta tese (seção 2.2.1 e 2.2.2). Para ver mais além
é preciso trabalhar sobre o que já existe. Por isso a proposta para o Governo
parte da análise das políticas, medidas e instrumentos existentes até ao
momento. A Tabela 34 apresenta uma síntese dos oito Governos timorenses
(desde 2002- 2018) e os principais programas/instrumentos relacionados
com a energia, o clima e as alterações climáticas. Recorda-se aqui as
principais ideias dos três documentos herdados de Governos anteriores.
•

Documento 1 (I Governo) - A Constituição da República Democrática
de Timor-Leste, (Propriedade intelectual artigo 60.º) e (Meio-ambiente
61.º), chamando à atenção de que todos os cidadãos têm direito a um
ambiente saudável, direitos fundamentais para partilhar e contribuir as
suas ideias brilhantes através de uma proposta estratégia energética e
climática de Timor-Leste (RDTL, 2002).

•

Documento 2 (IV Governo) – O Programa de Ação Nacional de
Adaptação às Alterações Climáticas (PANA), visa tornar o país mais
resistente às mesmas através da adoção de medidas transversais
centradas na redução dos efeitos adversos das Alterações Climáticas e
da promoção do desenvolvimento e uso sustentável dos recursos
naturais (Resolução do Governo 33/2011); (RDTL, 2011).

•

Documento 3 (VI Governo) - O Plano Estratégico Desenvolvimento de
Timor-Leste, (PED 2011 – 2030), na página 91 sobre Energias
Renováveis e o Programa de Eletrificação Rural. As estratégias e ações
para satisfazer pelo menos metade das necessidades energéticas de
Timor-Leste a partir das energias renováveis até 2020.
“As fontes de energia renováveis têm o potencial de contribuir
dramaticamente para o crescimento económico e ajudar a reduzir os
níveis de pobreza em áreas rurais remotas. Adicionalmente, também
contribuem para os esforços de Timor-Leste na adaptação e mitigação
do impacto das mudanças climáticas, e irá ajudar-nos a cumprir as
nossas obrigações, relativamente às convenções internacionais sobre
mudanças climáticas” (RDTL, 2011), Cap. 3 pág.106).

115

“O desenvolvimento de energias renováveis em Timor-Leste, vai
ajudar no crescimento económico e permitirá que Timor-Leste adote
novas tecnologias que nos tornará num modelo de desenvolvimento
sustentável. Em 2020, pelo menos metade das necessidades de energia
em Timor-Leste serão asseguradas através de fontes renováveis de
energia” (RDTL, 2011), Cap. 3 pág.106).

Tabela 6.4 - Os Primeiros-Ministros de Timor-Leste e os respetivos programas
políticos
Início e
fim do
Nome
Mandato
RDTL
Programas
Nicolau dos
Reis Lobato
Mari Bin
Amude Alkatiri

28/11/1975
07/12/1975
20/05/2002
26/06/2006

José Manuel
Ramos Horta

Estanislau da
Conceição
Aleixo Maria da
Silva
Kay Rala
Xanana
Gusmão

26/06/2006
19/05/2007

19/05/2007
08/08/2007
08/08/2007
16/02/2015

Proclamação
Constituição da República Democrática de
da
Timor-Leste (1975)
Independência
Constituição da República Democrática de
I Governo
Timor-Leste. Título III, Artigo 61- pág.
Constitucional 21/Meio-Ambiente. A Constituição da
República Democrática de Timor-Leste
entra em vigor no dia 20 de maio de 2002.
II Governo
Programa do II Governo Constitucional da
Constitucional RDTL, 1 de agosto de 2006.

III Governo
Constitucional

IV e V
Governo
Constitucional

Continuação do Programa do II Governo
Constitucional da RDTL, 19 de maio de
2007 até 8 de agosto de 2007.
(duração 3 meses)
PEDN (3/09/2010 implementou em 2011,
antes do ODS.
PED aprovado pelo Conselho Ministro, 1 de
julho de 2011, aprovou no Parlamento, 11
de julho de 2011.

PANA (Resolução do Governo 33/2011.
Rui Maria de
Araújo

16/02/2015

Mari Bin
Amude Alkatiri

15/09/2017

15/09/2017

VI Governo
Constitucional

VII Governo
Constitucional

22/06/2018
Taur Matan
Ruak

22/06/2018
presente

VIII Governo
Constitucional

Programa VI Governo Constitucional da
RDTL, foi apresentado no Parlamento
Nacional no dia 24 de março de 2015.
PED 2011 – 2030
Roteiro para a Implementação da Agenda
para 2030 e dos ODSS em Timor-Leste,
Primeiro-Ministro Dr. Rui Maria de Araújo,
Discurso na Reunião de Timor-Leste com
os Parceiros de Desenvolvimento
de 2016, 4 de julho de 2016.
Programa VII Governo Constitucional da
RDTL, Aprovado em Conselho de Ministros
em 6 de outubro de 2017, mas não foi
apreciado pelo Parlamento Nacional.

Programa VIII Governo Constitucional da
RDTL, Aprovado em Conselho de Ministros
em 20 de julho de 2018, e Parlamento
Nacional.
Fonte: (Jornal República), Programas do I – VIII Governo Constitucional da RDTL elaborado
pelo autor
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O PED 2011 – 2030, da responsabilidade do VI Governo Constitucional da
República Democrática de Timor-Leste, Legislatura 2015 – 2017 apresenta
as seguintes áreas importantes:
O primeiro capítulo sobre “Desenvolvimento do Sector Social”, e nos
seguintes pontos sobre: No. 1.8 (Ambiente); 1.8.1 (Alterações Climáticas);
1.8.2 (Florestas e zonas de conservação terrestre e marítimas); 1.8.3
(Biodiversidade); 1.8.4 (Controlo poluição).
Ambiente: O Governo fará uso da ligação forte entre o povo timorense e o
ambiente natural, para garantir que a economia cresce em harmonia com o
ambiente natural e, por esta razão, irá continuar a promover a realização de
práticas tradicionais como o "Tara-Bandu" em todos os sucos. Os nossos
antepassados viviam em harmonia com o ambiente, usando-o de forma
sustentável para alimentar as suas famílias.
Alterações Climáticas: o Governo de Timor-Leste declarou que contribuímos
menos aos incrementos das emissões de gases com efeito de estufa para às
alterações climáticas, mas reconheceu que também somos afetados pelas
poluições produzidas pelas potências económicas e industriais dos países
vizinhos. Por isso temos de trabalhar continuamente em cooperação com o
resto do mundo para reduzir as emissões poluentes.
Timor-Leste é vulnerável às alterações climáticas, porque o nosso clima pode
tornar-se mais quente e mais seco nas estações secas, bem como cada vez
mais variável.
Há três recursos naturais (a água, o solo e a zona costeira) que são
suscetíveis a alterações climáticas e ao aumento do nível do mar. Os recifes
de coral são muito suscetíveis a alterações em termos de temperatura da
água e da composição química. Estas alterações podem ter consequências
para a produção agrícola, segurança alimentar e indústria do turismo,
aumentando o risco de desastres naturais provocados por inundações, secas
ou desabamentos de terras.
“O Governo irá continuar a desenvolver o Centro Nacional de Alterações
Climáticas, em parceria com a Universidade Nacional de Timor-Leste, para
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conduzir investigações e observações a questões de alterações climáticas, de
modo a assegurar a recolha de dados sobre impactos de alterações climáticas
e a encorajar inovações tecnológicas em prol da adaptação e mitigação das
alterações climáticas” (RDTL, 2015), pág. 29)74.
Os restantes tópicos 1.8.2 (Florestas e zonas de conservação terrestre e
marítimas); 1.8.3 (Biodiversidade); 1.8.4 (Controlo poluição), são no fundo
estratégias específicas para áreas específicas com convergência para o
ambiente e o clima.
Existe, por isso, desde o VI Governo um esforço de convergência entre
políticas globais e sectoriais (mainstreaming)
Florestas e zonas de conservação terrestre e marítimas: o Governo da RDTL
também irá implementar o Plano de Gestão Florestal (Programa do VI
Governo Constitucional, página 29, 1.8.2), e será também implementada a
Política e Estratégia Nacionais de Comercialização do Bambu (Programa do
VI Governo Constitucional, página 29, 1.8.2), que incluirá a promoção do
cultivo do bambu para fins de reflorestação e controlo da erosão, dando assim
continuidade à legislação aprovada quer da Agência Especializada de
Investimento, quer do Instituto de Pesquisa, Desenvolvimento, Formação e
Promoção do Bambu (não identificou a localizado) que têm como objetivo a
diversificação económica e social do país e o desenvolvimento harmonioso
dos recursos naturais.
Biodiversidade: Para lidar com as ameaças à biodiversidade em Timor-Leste,
o Governo aprovou a Estratégia e Plano de Ação Nacionais sobre
Biodiversidade (Programa do VI Governo Constitucional, página 30, 1.8.3). A
Estratégia avalia as ameaças à biodiversidade marítima e terrestre no país e
identifica possíveis incentivos à sua conservação.
Controlo Poluições: o acesso a eletricidade mais fiável e barata como
resultado da reforma do sector da eletricidade reduzirá a poluição atmosférica
causada pela cozinha doméstica a lenha. A poluição atmosférica em Díli será
abordada através de campanhas para reduzir fogos florestais em torno da
cidade e pela introdução de leis para regular as emissões de veículos.
74

O Programa do VI Governo Constitucional da RDTL, (1.8.1 Alterações Climáticas)
http://timor-leste.gov.tl/?cat=39&bl=11688&lang=pt
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Serão introduzidas regulações para que os poluidores possam ser multados
pelos danos que as suas ações causem75.
O VII Governo de Timor-Leste não apresentou nenhum programa novo
relativamente à energia e ao clima, o programa do Governo está alinhado
com as estratégias, medidas e instrumentos que já foram definidos para o
PED 2011 – 2013 pelo Governo anterior.
Recentemente, nomeadamente a 20 de julho de 2018, foi aprovado o no
Conselho do Ministro o Programa do VIII Governo Constitucional de TimorLeste (2018 – 2023). Este Programa encontra-se presentemente em
discussão

de

parlamento.

Quando

o

parlamento

aprovar

vai

ser

implementado para a preparação do Orçamento Geral. Segue-se, na Tabela
6.5, uma síntese dos principais pontos deste programa relevantes para a
investigação. A Tabela resulta de uma análise em que se procurou identificar
as ideias importantes patentes nas diferentes seções do Programa no âmbito
desta investigação.

75

Programa do VI Governo Constitucional Legislatura 2015 - 2017.
http://timor-leste.gov.tl/?cat=39&bl=11688&lang=pt#prog1.8.2

119

Tabela 6.5 – Energia, Clima e Alterações climáticas em Timor-Leste: síntese do
Programa do VIII Governo Constitucional de Timor-Leste
Componentes
do Programa
VIII Governo
Constitucional
de 2018
Preâmbulo
“Mudança para o
Progresso e BemEstar”, pág. 6

Visão Geral (…),
n.º 8, Pág. 10

2.11. Habitação
Pág. 46

3.3 Água e
Saneamento
Básico
Pág. 52 e Pág. 53

1.4 Energia
pág. 54

Ideias importantes sobre Energia-ClimaAlterações climáticas
“O Programa incorpora ainda o roteiro definido por Timor –leste para
cumprir a Agenda 2030 (…). Assim, a Aliança de Mudança para o
Progresso (AMP) (…) responsabilidade de continuar a:) implementar as
políticas publicas e as reformas em curso, que se comprovaram bemsucedidas, por forma a manter a estabilidade e potenciar o
desenvolvimento (…) continuar a
iii) reformar, corrigir e aperfeiçoar processos, sistemas e metodologias
que obstaculizam o desenvolvimento sustentável, de forma transversal,
para que todas as instituições sejam mais eficazes, responsáveis e
inclusivas.
Como tal, o VIII Governo Constitucional compromete-se ainda a elabora
o Plano Estratégico de Desenvolvimento II, em permanente consulta
com a Sociedade Civil, para atualizar o plano anterior e refletir o estado
da Nação atual e as mudanças que, entretanto, ocorreram no país e no
mundo (…)” (página 6).
“Este compromisso foi reforçado por Timor-Leste, já pelo VI Governo,
que em maio de 2017 organizou uma Conferência Global sobre o
“Roteiro para a Implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável”. Timor-Leste definiu um percurso claro
para progredir nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, tendo
em conta o contexto nacional, alinhou esses objetivos com o Plano
Estratégico de Desenvolvimento 2011-2030”. (página 10).
“Introduzir técnicas modernas e materiais de construção mais
adequados à cultura, tradição e clima de Timor-Leste, envolvendo a
participação das comunidades locais durante todo o processo”. (página
46).
(nota: Fala em acesso a eletricidade e sustentabilidade, mas nada
concretiza em relação ao uso de energias renováveis
“Desenvolver e implementar estudos, análises e planos de investimento
adicionais, que orientem a tomada de decisão sobre as melhores opções
para investir no setor da água” (página 52);
“Aprovar a Política Nacional para a Gestão dos Recursos Hídricos”
(página 52);
“Aprovar a Política Nacional para o Abastecimento de Água” (página
52);
“Aprovar o quadro legal necessário para a implementação das políticas
de gestão de recursos hídricos e abastecimento de água” (página 52);
“Assegurar o desenvolvimento de mecanismos de monitorização,
prevenção e ação sobre as alterações climáticas, com vista a minimizar
os seus efeitos nas infraestruturas de água saneamento básico, em
coordenação intersectorial com as entidades governamentais
relevantes” (página 53).
“O acesso ao fornecimento regular e fiável de eletricidade é um direito
básico e o alicerce para o crescimento económico de Timor-Leste (…),
(página 54).
“O Governo pretende, portanto, continuar a apostar na atualização e
melhoria dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica,
ao mesmo tempo que investe na expansão dos sistemas de energia
renovável” (página 52).
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4.9 Ambiente

(…), pág. 89 e 90

Ações políticas
pág. 91 e 92

“(…) O Estado deve promover as ações de defesa do meio ambiente e
salvaguardar o desenvolvimento sustentável da economia. (…) a
destruição do meio ambiente, tem vindo a provocar a erosão crónica
dos solos, incluindo através do excessivo abate de árvores e florestas,
a realização de queimadas e a falta de planeamento e monitorização
das atividades agrícolas e de construção de infraestruturas” (página
90);
“(…) Por outro lado, hábitos socioeconómicos como a utilização de lenha
para cozinhar e a poluição atmosférica causada pelas emissões
automóveis e motorizadas e os fogos florestais, têm vindo a contribuir
para o aumento de doenças respiratórias” (página 90);
“Também as alterações climáticas com a consequente subida no nível
do mar e as condições meteorológicas extremas, que levam a
inundações, insegurança alimentar, alteração na composição química e
temperatura do mar que afeta os recifes de coral, constituem um
desafio ambiental sério, ao qual Timor-Leste tem que dar resposta e
criar mecanismos de prevenção” (página 90);
“Ressalva-se que este é um desafio acrescido para Timor-Leste,
considerando a sua fase embrionária de desenvolvimento, com a franca
necessidade do crescimento de indústrias de suporte ao crescimento
económico. No entanto, sublinha-se também que a contribuição de
Timor-Leste para o problema das alterações climáticas é minúscula, já
que Timor-Leste é um dos países que menos emite dióxido de carbono,
em contraste com as nações emergentes e desenvolvidas” (página 90).
“Implementar o regime jurídico de gestão, proteção e conservação
ambiental, incluindo as estratégias e planos de ação aprovados
(incluindo a legislação de biodiversidade nacional, proteção de animais
selvagens, etc.)” (página 91).
“Continuar a acompanhar e subscrever os acordos, programas e
mecanismos internacionais relacionados com a gestão e conservação
do ambiente e alterações climáticas, incluindo a sua tradução em
legislação nacional e implementação das medidas e normas adotadas
(diminuição da emissão de Hidroclorofluorocarbono (HCFC), a
Convenção de Viena sobre o ozono, convenções internacionais United
Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), United
Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), United Nations
Convention on Biological Diversity (UNCBD), Acordo de Paris, etc.)”
(página 91).
“Continuar o programa de reflorestação de todas as áreas degradadas,
especialmente as áreas inclinadas em torno de Díli e outras
consideradas prioritárias” (página 91).
“Implementar a 100% os viveiros comunitários nos próximos 5 anos,
com a continuação da plantação de 1 milhão de árvores todos os anos,
em todo o país” (página 91).
“Introduzir novos programas e campanhas de redução de queimadas e
incêndios florestais durante a época seca, incluindo a substituição
gradual do uso da lenha enquanto fonte de energia” (página 91).
“Realizar estudos sobre o recurso a energias renováveis e continuar a
implementar projetos piloto de energias renováveis, recorrendo a
fontes eólicas, solares, hidroelétricas e outras fontes renováveis”
(página 91).
“Produzir um documento estratégico sobre energias renováveis, em
coordenação com a entidade responsável pelo setor da eletricidade,
com vista à implementação da energia limpa” (página 91).
“Desenvolver o programa de recolha e tratamento de resíduos (sólidos
e líquidos) em todo o país, com prioridade para a área de Díli” (página
91).
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“Continuar a assegurar a implementação do Prémio Suco Saudável e
desenvolver o Prémio “Habali Ambiente” para as entidades comerciais,
industriais e privadas que promovam o princípio do poluidor-pagador,
conservação da biodiversidade, redução das emissões de carbono ou
outras medidas que visem a melhoria do ambiente” (página 91).
“Desenvolver e implementar o regulamento de controlo da poluição do
ar, ruído e solo e poluição atmosférica dos gases emitidos pelos
veículos” (página 92).
“Continuar a investir na capacidade dos recursos humanos na área do
controlo ambiental, incluindo o uso de novas metodologias e testes
ambientais” (página 92).
“Estabelecer um laboratório ambiental para conduzir testes ambientais
e a respetiva inspeção, monitorização e fiscalização” (página 92).
“Produzir estatísticas ambientais sobre Timor-Leste e assegurar a sua
divulgação, quer para a tomada de decisão do executivo, quer para o
conhecimento alargado do público em geral” (página 92).
“Rever o Plano Nacional do Ordenamento do Território e respetiva
legislação, antes da sua aprovação, aferindo sobre os impactos
ambientais” (página 92).
“Continuar a implementar o programa “Escola Verde” que introduz o
conceito e prática de sustentabilidade ambiental, junto das escolas do
ensino primário e secundário, no território nacional, como atividade
extracurricular” (página 92).
Fonte: Programa do VIII Governo Constitucional da RDTL, elaborado pelo autor

Admite-se que o programa de um Governo no fundo é um documento de
intenções, nada garante que as medidas referidas sejam implementadas. Mas
a existência de medidas específicas sobre a energia e o clima devem, no
entendimento do investigador, ser compreendidas como um bom indicador,
isto é, sinalizam a sensibilidade de um Governo para a importância deste
tema. Seria menos positivo não estar presente no programa.
Para ter uma noção mais reforçada da importância dada pelo Governo a esta
problemática, foi feita uma análise de palavras chave existente no
documento. O Programa do VIII Governo Constitucional tem 138 páginas e
as palavras que podem ser associadas a esta preocupação são “clima”,
“Energia”, “Energias renováveis” e “alterações climáticas”76:
- O Clima aparece apenas 3 vezes.
- Energia surge 15 vezes
- Energias Renováveis surge 6 vezes.
- Alterações Climáticas surge 6 vezes.
76

Palavras encontradas nas páginas 46, 47, 52, 53, 55, 56, 73, 90 e 91 do documento.
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O autor verificou que o Programa do VIII Governo Constitucional ainda não
tem política urgente para apostar nas ERs mais cedo possível para cumprir o
PED 2011 – 2030, da utilização das ERs 50% para substituir energias
derivadas petrolíferos até 2020 – 2025. Colocaram objetivos/ações sobre ERs
e AC, mas não deram algumas metas urgentes e concretas para seguir. Estão
a repetir as mesmas intenções dos Governos anteriores que no ponto de vista
do autor não tem clareza no programa para apostar imediatamente na
utilização de ERs e também para proteção das emissões de GEE em TimorLeste. O Governo está muito lento a tomar decisões e demasiado dependente
das energias não-renováveis, que as consequências dos combustíveis
derivadas petrolíferos para dois centrais termoelétricas de Hera e Betano,
perturbou

bastante

nestes

inícios

da

governação

do

VIII

Governo

Constitucional com a situação do impasse político e da utilização do
orçamento duodécimo para o desenvolvimento da máquina do Estado e do
Governo de Timor-Leste.
A contribuição do papel académico é fundamental para reforçar a intensidade
do plano estratégico energético e climático de Timor-Leste, que o Governo
traçou e programou, mas ainda não tomou ações efetivas definitivas sobre
estes assuntos.

6.2 Propostas ao Governo da RDTL
Partindo da premissa que as intenções que o Governo escreve no seu
programa são para ser realizadas, é importante pensar em formas de
organização dos grupos de trabalhos, para a elaboração de uma estratégia
energética e climática e respetivos planos de ação. Na medida em que a
decisão política (programa governativo) pode falhar e não ser realizado
quando não há esforços máximos e intensivos nas participações das reuniões
e discussões interministeriais, e sobretudo capacidade de tomada de
decisões, de forma fundamentada.
Os resultados obtidos ao longo desta investigação afirmar que o Programa do
VIII Governo é ainda frágil. As intenções de superar os problemas energéticos
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e climáticos são insuficientes. Não existe uma linha de coordenação entre
ministérios relevantes, para tratar e apostar nas energias renováveis, na
eficiência energética e na redução da emissão dos gases com efeito de estufa,
para cumprir o PED 2011 – 2030, nomeadamente no que respeita à meta de
utilização 50% das Energias Renováveis para substituir Energias derivadas
petrolíferos (Não-renováveis) até 2025.
O PED 2011 – 2030 não apresenta metas específica nacional para a redução
dos gases com efeito de estufa. A posição de Timor-Leste é de que como não
tem contribuído significativamente para as emissões, não é prioritário a
definição de metas específicas. O PED 2011 – 2030 também não tem metas
específicas para a eficiência energética.
Considera-se também que relativamente aos objetivos “Redução de GEE” e
“Promoção de Eficiências Energéticas”, razão pela qual devem ser definidas
metas e medidas específicas. Seja no PANA, já tem algumas perspetivas para
orientar, mas o Governo atual tem que fazer grande esforços para a mitigação
e adaptação às alterações climáticas em Timor-Leste.
As propostas que se apresentam têm também em conta a dimensão de
mitigação e adaptação às alterações climáticas, ou seja, contribuir para a
solução dos problemas, mas também preparar o país e os vários sectores de
atividades para enfrentar os impactos das AC, reduzindo os riscos e
aumentando a resiliência dos sistemas.
Na

Figura

6.2 apresenta-se uma

proposta

orientadora

de

trabalho

interministerial sobre Política Energética e Climática para Timor-Leste, com
base nos ministérios existentes em Timor-Leste.
A proposta do modelo do esquema e do trabalho intensivo interministerial,
baseado com a estrutura do Ministério do VI Governo Constitucional (Lista
dos ministérios em causa) – Tabela 6.677, na medida em que foi a partir
destes Governos que surgem cargos específicos para a energia e o clima.

77

Lista completa dos ministérios de Timor-Leste (anterior e atualmente)
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Tabela 6.6 - Cargos da Estrutura do VI Governo Constitucional da RDTL
No. Cargos
1 Primeiro-Ministro
2 Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros
3 Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Sociais e Ministro da Educação (ME)
4 Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos
e Ministro da Agricultura e Pescas (MAP)
5 Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos da Administração do Estado e da Justiça e
Ministro da Administração Estatal
6 Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
7 Ministro das Finanças
8 Ministro da Justiça
9 Ministro da Saúde (MS)
10 Ministro da Solidariedade Social
11 Ministro do Comércio, Indústria e Ambiente (MCIA)
12 Ministro do Turismo, Artes e Cultura (MTAC)
13 Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
(MOPTC)
14 Ministro do Petróleo e Recursos Minerais (MPRM)
15 Ministro da Defesa
16 Ministro do Interior
17 Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico (MPIE)
18 Vice-Ministra da Educação I
19 Vice-Ministro da Educação II
20 Vice-Ministro da Agricultura e Pescas
21 Vice-Ministro da Administração Estatal
22 Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação
23 Vice-Ministro das Finanças
24 Vice-Ministra da Saúde
25 Vice-Ministro da Solidariedade Social
26 Vice-Ministro do Comércio, Indústria e Ambiente
27 Vice-Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações I
28 Vice-Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações II
29 Secretário de Estado do Conselho de Ministros
30 Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares
31 Secretário de Estado da Comunicação Social
32 Secretária de Estado para o Apoio e Promoção Socioeconómica da Mulher
33 Secretário de Estado da Juventude e Desporto
34 Secretário de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego (SEPFOPE)
35 Secretário de Estado do Fortalecimento Institucional
36 Secretário de Estado da Administração Estatal
37 Secretário de Estado das Terras e Propriedades
38 Secretária de Estado das Artes e Cultura
I Center of Climate Change and Biodiversity/Centro das
Alterações Climáticas e Biodiversidade (CCCB)
II Direção Nacional das Energias Renováveis (DNER)
III Direção Nacional das Alterações Climáticas (DNAC)

Fonte: Estrutura do VI Governo Constitucional da RDTL, elaborado pelo autor

No VII e VIII Governo Constitucional acrescentou mais algumas pastas ou
cargos dentro destes Ministérios que já existiu no VI Governo
Constitucional.
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Figura 6.2 – Esquema do modelo com novos organismos/instituições do Governo
Fonte: elaborado pelo autor

Ministérios e Organismos. Relevantes78:
1. CCCB = Centro das Alterações Climáticas e Biodiversidade;
2. MOPTC = Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações;
3. ME = Ministério da Educação;
4. MPRM = Ministério do Petróleo e Recursos Minerais;
5. MCIA = Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente;
6. MS = Ministério da Saúde;
7. SEPFOPE = Secretário de Estado para a Política de Formação
Profissional e Emprego;
8. MAP = Ministério da Agricultura e Pesca;
9. MTAC = Ministério do Turismo, Artes e Cultura;
10. MPIE = Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico;

78

Ministérios do VI Governo Constitucional da RDTL;
http://timor-leste.gov.tl/?p=11219&lang=pt
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Figura 6.3 – Comissão Conjunta (Ministérios, Direção Nacional, Secretário Estado e
Instituição Profissional) (nota: OM = outros ministérios que fazem parte do
Conselho de Ministros) Fonte: elaborado pelo autor

Segue-se uma descrição das instituições/organismos já existentes e as suas
principais atividades. Quando adequado propomos atualização de medidas ou
novas medidas e instrumentos para cada organismo.
1.

Direção Nacional das Energias Renováveis (DNER), criado em
2007-2012, pelo IV Governo Constitucional da RDTL, mas apenas
começou a ser implementada/constituída mais tarde, pelo V Governo
Constitucional da RDTL em 2015. No entanto esta direção está debaixo
do

controlo

do

Ministério

das

Obras

Comunicações (MOPTC) depois da

Públicas,

transferência

Transportes
da Direção

e
de

Secretário do Estado Político Energético. Esta Direção Nacional das
Energias Renováveis participou nas diversas atividades do Governo a
nível nacional e internacional, promover as energias renováveis nas
zonas rurais e remotas. Relatar periodicamente as atividades do DNER
ao Primeiro Ministro através do Ministério das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações (MOPTC). Tem documentos oficiais, mas
não ofereceram porque são documentos confidenciais.
Sugere-se que esta direção se responsabiliza em elaborar um diagnóstico da
situação atual, em termos de produção e consumo a partir de fontes
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renováveis, e fazer projeções de consequências para vários cenários possíveis
(modelação) para apoio ao desenvolvimento sustentável.
2.

Direção Nacional das Alterações Climáticas (DNAC), também foi
criado em 2007 - 2012, pelo IV Governo Constitucional da RDTL.
Esta Direção Nacional com a mudança do Governo utilizou vários nomes,
mas depois ficou como DNAC no V Governo Constitucional da RDTL, e
está debaixo do controlo do Ministério do Comércio, Indústria e
Ambiente (MCIA), até o atual VIII Governo Constitucional da RDTL. As
atividades do DNAC, participou nas diversas atividades do Governo a
nível nacional e internacional no âmbito da mitigação e adaptação às
alterações climáticas nas zonas rurais e remotas.
Trabalharam juntos entre DNER, DNMG, CCCB, Agências e NGO’s
Nacionais e Internacionais.

Relatar periodicamente as atividades do

DNAC ao Primeiro Ministro através do Ministério do Comércio, Indústria
e Ambiente (MCIA).
Elaborar um diagnóstico da situação atual e fazer projeções para vários
cenários possíveis (modelação) para apoio ao desenvolvimento sustentável.
As Tabela (6.7, 6.8, 6.9) apresentam os documentos fundamentais a
desenvolver por este organismo segundo o investigador.
3.

Centro das Alterações Climáticas e Biodiversidade (CCCB) – este

centro foi criado durante o período do IV e V Governo Constitucional da RDTL
em 2007 - 2015, para reforçar o trabalho das outras Direções Nacionais
(Energias Renováveis e Alterações Climáticas, Meteorologia e Geofísica, etc.)
– INDC (2016) e dar apoio para desenvolver estas áreas a nível nacional e
internacional. O Centro das Alterações Climáticas e Biodiversidade tem sede
de trabalhos na Universidade Nacional Timor Lorosa’e (UNTL).
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Tabela 6.7 – Planos e medidas concretas para às alterações climáticas

Plano Nacional para as Alterações Climáticas
Mitigação:
Jornal da República (Resolução do Governo da RDTL, 33/2011) Programa de Ação
Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (PANA)
“A visão abrangente delineada no PANA visa tornar o povo Timorense mais
resistente às alterações climáticas, reconhecendo a sua grande vulnerabilidade
numa economia dominada pela agricultura de subsistência. As medidas de
adaptação concentrar-se-ão na redução dos efeitos adversos das alterações
climáticas e na promoção do desenvolvimento sustentável. Estas medidas
alicerçam-se nas estratégias e planos existentes em todos os sectores de TimorLeste, incluindo o processo de Prioridades Nacionais. Propõe-se para Timor-Leste
as seguintes oito medidas prioritárias de adaptação”. (Sumário paragrafo 4) “A
visão abrangente delineada no PANA visa tornar o povo Timorense mais resistente
às alterações climáticas, reconhecendo a sua grande vulnerabilidade numa
economia dominada pela agricultura de subsistência. As medidas de adaptação
concentrar-se-ão na redução dos efeitos adversos das alterações climáticas e na
promoção do desenvolvimento sustentável. Estas medidas alicerçam-se nas
estratégias e planos existentes em todos os sectores de Timor-Leste, incluindo o
processo de Prioridades Nacionais. Propõe-se para Timor-Leste as seguintes oito
medidas prioritárias de adaptação”.
Jornal da República (Decreto-Lei 26/2012 sobre Lei de Bases do Ambiente).
“Impacto ambiental: conjunto das alterações positivas e negativas produzidas no
ambiente, nos parâmetros ambientais e sociais ou nos seus habitats
compreendendo as pessoas e as suas estruturas económicas e sociais, o ar, a água,
a fauna, a flora, num determinado período de tempo e numa determinada área,
resultantes da realização de um projeto, comparadas com a situação que ocorreria,
nesse período de tempo nessa área, se o projeto não fosse implementado”. (Cap.
1, Artigo 1.º Definições, alínea (o)).
Artigo 8.º Tara-Bandu
“Podem ser levadas a cabo ações de Tara Bandu, de acordo com os rituais
instituídos pelo direito consuetudinário local que tenham em vista a conservação e
promoção do ambiente e a preservação e uso sustentável dos recursos naturais,
desde que tais ações sejam compatíveis com os objetivos e princípios estabelecidos
na presente lei”. (Artigo 8.º n.o 2).
Tara-Bandu, Ações concretas de mitigação: (Proibir e evitar)
•
•
•
•
•
•
•
•

Queimas das matas/florestais;
Derramar óleos usados no solo;
Envenenar fontes das águas potáveis e biodiversidade;
Poluições atmosferas;
Abatimento das árvores;
Apanhar peixes, camarões e enguias com elétrica e bomba artificial;
Explodir natureza e meio-ambiente;
Construir edifícios de vidros (transparentes);
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•

Deitar e espalhar os lixos nos regatos e nas ribeiras;

Educação e Sanções:
•

Sensibilizar e penalização de multa

Objetivo e finalidade:
•
•

Combater o incremento das emissões de gases com efeito de estufa (GEE);
Mitigação e adaptação às alterações climáticas em Timor-Leste.

Fonte: Referências bibliográficos, elaborado pelo autor

Tabela 6.8 – Planos e Medidas Concretas para as energias renováveis
Plano Nacional para as energias renováveis
Adaptação:
Plano Estratégico do Desenvolvimento (2011 -2030)
“O desenvolvimento de energias renováveis em Timor-Leste vai ajudar no
crescimento económico e permitirá que Timor-Leste adote novas tecnologias que
nos tornará num modelo de desenvolvimento sustentável. Em 2020, pelo menos
metade das necessidades de energia em Timor-Leste serão asseguradas através
de fontes renováveis de energia”. (Cap. 3 pág. 106)
Ações concretas de Adaptação as energias renováveis:
• Apostar em energias renováveis (ER) mais cedo possível;
• Fontes de energias renováveis inesgotáveis;
• Zona tropical com fontes de energias renováveis (eólica, solar, hídrica, ondas
e marés, etc.);
• Matérias-primas para produção de biodiesel e biocombustível.
• Potencial para biomassa e energias alternativas;
• Adicionar a introdução das ER no currículo escolar;
Educação:

•

Sensibilizar a sociedade

Objetivo e finalidade:

•

Cumprir para atingir meta 2020-2025 (médio-prazo) utilização 50% ER do
PED 2011-2030;

•

Combater o incremento das emissões de gases com efeito de estufa (GEE);
Mitigação e adaptação às alterações climáticas em Timor-Leste.

•

Fonte: Referências bibliográficos, elaborado pelo autor
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Tabela 6.9 – Planos e Medidas Concretas (outras sugestões) adicionais
Plano - 1 Apostar nas energias renováveis para poupar o orçamento do estado que gastaram
para comprar combustíveis derivadas petrolíferos (gasóleo e gasolina), aos dois centrais
termoelétricas localizadas em Hera, (costa-norte) e Betano, (costa-sul) da ilha de Timor-Leste
ou ilha dos Crocodilos.
Medidas e ação concretas:
•

•
•
•
•

Investimentos do fundo petrolíferos para desenvolver outros setores importantes
(agrícolas, pescas, turismo, educação e formação, saúde, produção dos tipos de energias
renováveis, etc.), para reforçar o plano e programa do Governo que ainda está muito
longe para atingir o objetivo final.
Evitar importações de matérias desnecessárias que vão aumentar os lixos do país, e
apreciar utilização dos próprios produtos locais;
Criar centro mercadoria para produtos locais (Compra e venda);
Poupar o orçamento do Governo para outros desenvolvimento necessário.
Formalizar e concretizar estas ideias não no papel, mas na realidade.

Plano – 2 O orçamento destinado para comprar combustíveis se possível podem transferir
em outra verba, para outro objetivo do desenvolvimento de Timor-Leste;
Medidas e ação concretas:
•
•
•
•

Apostar nas energias renováveis imediatamente.
Poupar as despesas para comprar combustíveis derivadas petrolíferos, além disso já
contribuiu bastante para combater as emissões de GEE.
O total do orçamento anual para comprar combustíveis aos geradores dos dois centrais,
já podem cobrir outras necessidades para o desenvolvimento sustentável.
Formalizar e concretizar estas ideias não no papel, mas na realidade.

Plano – 3 Geograficamente Timor-Leste tem tudo condições para produzir energias
renováveis através das fontes de energia (solar/fotovoltaica, vento/eólica,
hídrica/hidroelétrica, ondas e marés);
Medidas e ação concretas:
•
•
•
•

•

Temos tudo estas condições, só precisamos política incentiva para realizar e concretizar
o PED 2011 – 2030.
Países desenvolvidos e produzidos petróleo e gás maioria do mundo, apostam nas
energias renováveis mais de 50%.
Já temos alguns destas fontes ativadas precisava mais de aumentar o volume e não
deixar parar e abandonar.
Mais estudos e debate para convencer os políticos.
Formalizar e concretizar temos estas ideias não no papel, mas na realidade.

Plano – 4 Potencial em matérias-primas para produzir biodiesel, biocombustível e
biomassa;
Medidas e ação concretas:
•
•
•
•
•

Timor-Leste tem vários recursos naturais, além do petróleo temos vários tipos de
(matérias-primas) plantas e frutas oleaginosas que podem produzir biodiesel,
biocombustíveis e também para biomassa.
Muitas matérias-primas ainda não estão bem desenvolvidas e também ainda não tem
nomes científicos por isso temos de concretizar.
Concretizar fábricas para produção do biodiesel no país (Empresários).
Mais estudos e debate para convencer os políticos (Académicos e Sociedade Civ il/NGOs e
atores nacionais e internacionais).
Formalizar e concretizar estas ideias não no papel, mas na realidade. Todos os
componentes envolvidos.

Plano – 5 Potencial em recursos naturais para garantir a sustentabilidade da estratégica
energética, mitigação e adaptação às alterações climáticas de Timor-Leste;
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Medidas e ação concretas:
•
•
•
•

Apostar e implementação das energias renováveis em Timor-Leste contribuímos já para
a mitigação e adaptação às alterações climáticas no país.
Implementação do programa de energia verde, precisamos de apoios pelos peritos
internacionais para realizar.
Replantação das árvores que foram abatidos durante a ocupação ilegal da Indonésia e
também plantação nos outros sítios necessários.
Formalizar e concretizar temos estas ideias não no papel, mas na realidade.

Plano – 6 Contribuir e preencher os requisitos do plano do Governo que até 2020 pelo
menos 50% utilização das energias renováveis substituir as energias derivadas petrolíferos.
Medidas e ação concretas:
•
•
•

•

Este tópico já foi levantado e preocupado pelos componentes e atores da sociedade civil,
académicos e agências nacionais e internacionais.
Temos de acelerar porque iniciamos muito tarde, para lá chegar ou atingir a meta.
Até 2020 – 2025, 50% utilização das energias renováveis substituir as energias
derivadas petrolíferos, mas no futuro podemos também atingir aproximadamente 100%
utilização das energias renováveis (ERs). Falta dois anos tem que acelerar rápido
possível.
Formalizar e concretizar temos estas ideias não no papel, mas na realidade.

Fonte: Referências bibliográficos, elaborado pelo autor

Tem documentos oficiais que foram elaborados juntos entre DNER, DNMG,
CCCB, Agências e NGO’s Nacionais e Internacionais. Por exemplo, durante a
primeira pesquisa e entrevistas em Timor-Leste no ano de 2016, ofereceram
dois documentos sobre (Climate Change in the Pacific: Scientific Assessment
and New Research), Volume 1: Regional Overview, 2011 com 257
páginas, (Capítulo 2: Climate of the Western Tropical Pacific and East
Timor)” (página 23), e (Climate Change in the Pacific: Scientific Assessment
and New Research), Volume 2: Country Reports, 2011) com 273 páginas.
(Capítulo 3: East Timor (Timor-Leste) The contributions of Terencio
Fernandes Moniz and Sebastião da Silva from the National Directorate of
Meteorology and Geophysics are gratefully acknowledged79.
Nesta proposta, o autor propõe que o Centro das Alterações Climáticas e
Biodiversidade (CCCB) criado pelo Governo em cooperação com a UNTL
(INDC, 2016) seja liderado pela UNTL para garantir autonomia intelectual. A
UNTL, única universidade estatal de TL, deve organizar a cooperação de
trabalho interministerial nestas duas áreas relevantes.

79

decidir se deve colocar ideias chave destes documentos.
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A proposta do autor é meramente académica e não política, assim este centro
das

alterações

climáticas

(CCCB)

vai

ser

um

centro

investigativo

independente para organizar e coordenar entre os diversos ministérios e
sociedade civil e agências nacionais e internacionais para reforçar e
concretizar os programas dos Governos especialmente o PED 2011 – 2030.
Organizar quadros ou pessoas desta direção para participar nas atividades e
conferências internacionais, e especialmente na Rede de Estudo Ambientais
de Países de Língua Portuguesa (REALP) e desenvolver projetos de
investigação para aumentar o conhecimento científico e técnico sobre esta
temática na realidade de TL.
O VI Governo da RDTL limitou o envolvimento dos outros ministérios
relevantes para contribuir com ideias nestas duas áreas importantes. Por isso
propõe-se que no futuro, a médio e longo prazo, sejam envolvidos mais
ministérios, numa lógica de alinhamento com políticas sectoriais. De cada
ministério deve ser nomeado um representante a integrar a comissão
interministerial. Esta comissão deve ser coordenada pelo CCCB na UNTL, com
apoios dos relevantes ministérios.
Segue-se um conjunto de objetivos e medidas específicas para cada
ministério. nomeadamente:
Ministério Obras Públicas, Transporte e Telecomunicações:
i)

Fazer o levantamento das Potencialidade dos recursos naturais em energias
renováveis, nomeadamente para o transporte individual e colético (público) em
articulação com a Direção Nacional das Energias Renováveis (DNER) está
diretamente envolvido neste Ministério e na Direção Nacional da Eletricidade (que
tem

5 direções: (1) Direção Nacional da Produção; 2) Direção Nacional da

Distribuição; 3) Direção Nacional de Transmissão Elétrica; 4) Direção Nacional
de apoio Consumidores e 5) Direção Nacional das Energias Renováveis).
ii)

As políticas sobre Energias Renováveis geral em Timor-Leste, vão implementar
o programa de energias rurais que é uma inspiração política que vem do PED
2011 – 2030.
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Ministério da Educação:
i) Integrar a temática energia e AC na formação de professores em articulaçãp com
o currículo e os programas. A utilização das energias renováveis garante a redução
das emissões de gases de efeito de estufa (C02) na atmosfera; melhorar estes
consultar o site da reforma d ES de Timor-Leste.
ii) Promover o conhecimento científico nas universidades sobre energias, clima e
alterações climáticas. Fazer um levantamento do conhecimento que tem sido
produzido pelos timorenses em contexto de formação avançada. Exemplo de teses
de doutoramento e de mestrado aqui na Universidade de Aveiro e outras
universidades em Portugal.

Ministério do Petróleo e Recursos Minerais:
i)

Balanços de potencialidade dos recursos naturais petrolíferos e recursos naturais
endógenos com potencial para ERs.

ii)

Promover energias renováveis para proteção dos recursos petrolíferos

iii) Promover a eficiência energética.

Ministério do Comércio, Indústria e Ambiente:
i)

A Direção Nacional das Alterações Climáticas (DNAC) está neste Ministério.

ii)

Para combater às alterações climáticas em primeiro lugar tem que apoiar o
desenvolvimento dos recursos naturais de energias renováveis.

iii) Energias renováveis são a chave da proteção para emissões de gases com efeito
de estufa (GEE).
iv) Aumento da eficiência na produção e nos serviços.

Ministério da Saúde:
i)

Rastreio de doenças respiratórios, cancros que possam ser associados à poluição
e alterações climáticas. Desenvolver campanhas de sensibilização dos efeitos
benéficos para a saúde na redução de transportes, etc.

ii)

Avaliar o impacto das AC no sector da saúde (risco de novas doenças).

Secretário de Estado para a Política de Formação Profissional e Emprego:
i) Desenvolver um plano para Reforçar as competências e capacidade de coordenação
e intervenção do Centro Nacional das Alterações Climáticas e Biodiversidade, com o
apoio da REALP;
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ii) Desenvolver um plano para reforçar sensibilidade e conhecimento dos empresários
para o impacto ambiental das suas atividades. Por exemplo, no estudo C, dois dos
três empresários (E1 e E3) que foram entrevistados consideraram que as suas
atividades industriais não geram impactos ambientais significativos em comparação
com as duas centrais termoelétricas localizadas em Hera e Betano.

Ministério da Agricultura e Pesca:
i)

Para reforçar o PED 2011 – 2030, podemos adaptar com as situações e condições
dos países desenvolvidos que produzem (petróleos), óleo e gás natural nos seus
países, mas apostaram mais para as energias renováveis, em particular nas
culturas energéticas e biomassa.

ii) Avaliar a vulnerabilidade dos sistemas (por exemplo em termos de disponibilidade
de recursos, perdas de produtividade, biodiversidade, etc.) às AC e seu impacto
na economia.
iii) Utilizar o Tara - Bandu para gerir os recursos agropecuários (por exemplo proibir
a utilização de determinadas zonas mais vulneráveis à poluição. Muitas pessoas
não entendem a palavra alterações climáticas, mas respeitam o Tara-Bandu.

Ministério do Turismo, Artes e Cultura:
i) Cruzaram as ideias pró-contra entre cidadãos timorenses sobre o Plano Estratégico
Desenvolvimento de Timor-Leste, (PED 2011 – 2030) e as exigências do povo, sobre
dificuldades de ter acesso a energia elétrica e à água como necessidade básica.

Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico:
i)

O Governo deve incluir as preocupações ambientais em termos de energia e de
clima no planeamento dos seus investimentos. Isto é, se é importante, tem que
se canalizar dinheiro para esse aspeto e controlar se é gasto nessa preocupação.

ii)

Reafirmar que o Ministério do Planeamento e Investimento Estratégico traça um
bom plano definitivo para suportar a Comissão Conjunta que vai estabelecer,
realizar e concretizar uma Política Estratégica Energética e Climática para TimorLeste.

iii) Pensar numa estratégia concreta de usar a riqueza do petróleo para ajudar TL a
fazer a transição para uma economia verde baseada em energias renováveis e
reduzir a pobreza.
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Modelo de organização:
Para alcançar o objetivo principal destas propostas orientadoras elaborou-se
esquema síntese - Tabela 6.10.
Tabela 6.10 – Metas e instrumentos por objetivos nucleares para uma política
energética e climática e principais grupos de trabalho
Objetivo
Metas/Ações
Ministério e
Grupo de
outos Atores
Trabalho
envolvidos
Promoção do uso
de fontes de
energia
renovável

Até 2020 -2025, 50% da
utilização de energias
renováveis (PED 2011 2030)

MOPTC; ME; MCIA;
MPRM; MS;
SEPFOPE; MAP;
MTAC; MPIE; CCCB;
UNIVERSIDADES

A promoção de
eficiência
energética

Sensibilizar para a
eficiência energética e
apostar imediatamente
nas energias renováveis,
a médio-prazo (2020 2025) do PED 2011 2030.

MOPTC; ME; MCIA;
MPRM; MS;
SEPFOPE; MAP;
MTAC; MPIE; CCCB;
UNIVERSIDADES

Adaptação às AC

A redução das
emissões de
gases com efeito
de estufa (GEE)

Assegurar a avaliação do
impacto das AC em TL e
nos vários sectores de
atividade e estudar e
implementar medidas de
adaptação
Apostar na educação e
formação, e também na
investigação, por
exemplo através do Tara
Bandu, como
instrumento para
sensibilização dos
cidadãos, ou como objeto
de estudo/investigação.
Continuação de Plantar
árvores, programa de
(PANA) para neutralizar o
incremento das emissões
de GEE.

MOPTC; ME; MCIA;
MPRM; MS;
SEPFOPE; MAP;
MTAC; MPIE; CCCB;
UNIVERSIDADES

MCIA; ME; MOPTC;
MAP; MTAC; MPIE;
CCCB;
UNIVERSIDADES

Pacote (A)
Sobre energias
renováveis e
matérias-primas
energéticos.
Pacote conjunto (A)
e (B) Sobre fontes
de energias
renováveis (eólica,
fotovoltaica/solar,
hídrica, ondas e
marés, etc.).
Matérias-primas
oleaginosas, para
produção de
biodiesel e
biocombustível.
Mitigação e
adaptação às
alterações climáticas

Pacote (B)
- Sobre a redução
das emissões de
GEE.

Sincronizar com o PED
- Mitigação
2011 – 2030, (curtoadaptação às
prazo, médio-prazo e
alterações climáticas
longo-prazo).
Fonte: elaborado pelo autor (Pacote A) = Concentra em energias renováveis e
(Pacote B) = Concentra em Alterações Climáticas
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Considera-se também importante que o Governo timorense estude políticas
nacionais sobre alterações climáticas de outros países, para se inspirar em
bons exemplos e evitar erros. Sugere-se que sejam privilegiados programas
de países da CPLP, por uma questão de facilidade de língua e logo de
compreensão.
Por exemplo, o Brasil, tem vários planos setoriais como instrumentos
objetivos da implementação da sua Política Nacional para as Mudanças
Climáticas (PNMC)80. A PNMC oficializa o compromisso voluntário do Brasil
junto à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de
redução de emissões de gases com efeito de estufa entre 36,1% e 38,9%
das emissões projetadas até 2020. Ou seja, Brasil definou uma meta
espefífica para a redução dos GEE. Para tal está a dar prioridade à
consolidação de uma economia de baixo consumo de carbono. Os Planos
setoriais visam atender metas gradativas de redução de emissões antrópicas
quantificáveis e verificáveis, considerando diversos setores, como geração e
distribuição de energia elétrica, transporte público urbano, indústria, serviços
de saúde e agropecuária. Os instrumentos para a execução da PNMC são,
entre outros: o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o Fundo Nacional
sobre Mudança do Clima e a Comunicação do Brasil à Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima81.
No âmbito dos esforços do Brasil na mitigação às AC destacam-se também
recomendações para a indústria brasileira (Gee, 2018) – Tabela 6.11.

80

A Política Nacional sobre Mudança do Clima do Brasil
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
81
Os seguintes Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação já foram concluídos: (1) Plano de
Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAM; (2) Plano
de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado – PPCerrado; (3) Plano
Decenal de Energia – PDE; (4) Plano de Agricultura de Baixo Carbono - Plano ABC, (5) Plano
Setorial de Mitigação da Mudança Climática para a Consolidação de uma Economia de Baixa
Emissão de Carbono na Indústria de Transformação - Plano Indústria, (6) Plano de Mineração
de Baixa Emissão de Carbono – PMBC; (7) Plano Setorial de Transporte e de Mobilidade Urbana
para Mitigação da Mudança do Clima – PSTM; (8) Plano Setorial da Saúde para Mitigação e
Adaptação à Mudança do Clima.
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Tabela 6.11 – Metas e instrumentos por objetivos nucleares para uma
política energética e climática e principais grupos de trabalho
1. Realizar investimentos em infraestrutura e logística que integrem os elos de
cadeias produtivas (economia circular) e mitigar o risco climático.
2. Adotar tecnologias para mitigação de emissões alinhadas aos contextos
técnico, econômico, político e institucional.
3. Simplificar o acesso e ampliar a participação da indústria a recursos
financeiros para fomentar o investimento em tecnologias de baixo carbono.
4. Destinar recursos financeiros oriundos de futuros mecanismos de
precificação de carbono para investimentos em ações de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) no âmbito de indústrias mais limpas.
5. Criar programas de capacitação das empresas na gestão e eficiente de
energia.
6. Atualizar de forma integrada as políticas climáticas, energéticas e de resíduos
sólidos para garantir acesso à energia com baixo custo e segurança no
fornecimento.

6.3 Síntese Conclusiva
As políticas transversais e políticas sectoriais devem ter bons consensos para
implementar medidas concretas no âmbito da energia, do clima e das
alterações climáticas em Timor-Leste, nomeadamente na promoção de
energias renováveis. Os países desenvolvidos que tem grande produção em
petróleo e gás também têm vindo a apostar nas ERs e na eficiência energética
com impacto positivo na economia e no desenvolvimento.
Timor-Leste tem todas estas condições, porque está situado nas zonas
tropicais que tem potencialidade das fontes de energias renováveis: sol,
vento, lagoa e cascata, mar e matérias-primas abundantes.
Esta investigação mostrou que Timor-Leste precisa é de uma boa política
urgente para criar uma “Comissão Interministerial”, que envolve direta ou
indiretamente diferentes sectores que ligam com as energias e alterações
climáticas.
Nesta proposta o Tara-Bandu, desempenha um papel de destaque. Se for
bem pensado, o Tara-Bandu, pode ser um instrumento de política transversal
para promover as energias renováveis e a eficiência energética, assim como
a mitigação e adaptação às alterações climáticas.
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Para além disso é fundamental que todos os resultados alcançados nestas
problemáticas sejam devidamente divulgados. O que não é visto, não pode
ser valorizado.
Com estas propostas orientadoras, já podemos trabalhar juntos para chegar
a uma boa estratégia política energética e climática para Timor-Leste no
futuro.
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Capítulo 7 – Considerações Finais
Neste último capítulo apresentam-se as considerações finais. Em primeiro
lugar, nas conclusões (7.1.) recorda-se os principais objetivos e tarefas
realizadas no âmbito do projeto de forma geral e específica para cada estudo.
Apresenta-se também as principais aprendizagens de cada um dos quatro
estudos que foram feitos, assim como os resultados obtidos, e que serviram
de base às linhas de orientação para a estratégia energética e climática. Na
secção 7.2. apresentam-se as principais dificuldades encontradas ao longo
dos três anos de realização da investigação. Por último, na secção 7.3.
apresentam-se sugestões e orientações para futuras investigações.

7.1 Conclusões
Timor-Leste é um novo país, que restaurou a sua independência em 20 de
maio de 2002, mas já existiu neste velho planeta com a mesma idade dos
outros países, por isso sofreu e continua a sofrer, com o mesmo risco das
mudanças climáticas afetadas pelas emissões de gases com efeito de estufa
(GEE), causadas pelas tecnologias industriais dos países desenvolvidos do
mundo global.
O trabalho aqui apresentado pretende ser um contributo para implementar
uma estratégia Energética e Climática em Timor-Leste. Neste sentido a
investigação implicou:
(i) fazer o levantamento e sistematização de documentação nacional e
internacional relevante para esta área,
(ii) realizar entrevistas a diferentes atores-chave, timorenses e portugueses,
no sentido de os questionar sobre a estratégia energética e climática de
Timor-Leste (passado, presente e futuro),
(iii) organizar um debate académico para partilha e discussão do tema, assim
como
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(iv) escrever dois artigos científicos no qual se disseminou alguns dos
resultados obtidos82.
Neste sentido, o produto final da investigação, esta tese, inclui a contribuição
de ideias de políticos, académicos e, sobretudo, cidadãos, para o Governo da
RDTL ter em consideração nas suas decisões políticas futuras a médio e longo
prazo.
O trabalho de campo implicou três viagens a Timor-Leste entre 2016 e 2018,
para a recolha de documentos para serem analisados e a realização de
entrevistas acompanhada de documentação fotográfica. Foram realizados
quatro estudos, cada um deles com conclusões específicas, mas interligadas.
A realização de cada estudo foi uma aprendizagem importante para o estudo
seguinte. As ideias foram crescendo e amadurecendo ao longo de todo o
processo.
De acordo com o estudo 1, no qual se fez uma análise dos principais
documentos timorenses, verificou-se que Timor-Leste está empenhado em
abraçar a sua responsabilidade num futuro sustentável. Apesar disso existe
ainda muito trabalho a desenvolver. Timor-Leste continua muito dependente
do petróleo. Apesar de alguns esforços no domínio da política, Timor-Leste
continua a carecer de estratégias de atuação concretas e, sobretudo,
continuadas no domínio da energia e do clima.
No estudo 2, entrevistaram-se académicos, políticos, e representantes da
sociedade civil em Timor-Leste para perceber qual o conhecimento geral dos
mesmos sobre a política energética e climática do país. Com este estudo
verificou-se que os empresários são um grupo de pessoas para qual é preciso
estar atento em ações de formação futuras, isto porque assumiram que não
Artigo 1 – Gabriel António de Sá1, Betina Lopes2, Myriam Lopes3 (12 -15 de setembro de
2017), Política Energética e Climática de Timor-Leste: Análise de Vozes de diferentes Atores,
XIX Encontro da Rede de Estudo Ambientais em Língua Portuguesa (REALP), (Desenvolvimento
e Sustentabilidade Frente às Mudanças Climáticas Globais). Fortaleza – Brasil, 12 - 15 de
setembro de 2017; Artigo 2 – Gabriel SÁ1, Myriam LOPES2, Betina LOPES3 (8 - 10 de maio de
2018), O Tara-Bandu de Timor-Leste como Estratégia de Mitigação às Alterações Climáticas –
Um Estudo Exploratório, O Estudo 3: divulgou na Conferência Internacional de Ambiente em
Língua Portuguesa, (CIALP), XX Encontro REALP na Universidade de Aveiro, 8 a 10 de maio de
2018, com a publicação de um Póster.
82
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contribuíram para a poluição atmosférica. Foi também importante constatar
que as organizações não-governamentais da sociedade civil têm uma atitude
crítica, mas construtiva e atenta, relativamente aos programas do Governo.
Todos querem o melhor para Timor-Leste. Verificou-se ainda que de forma
geral os políticos e académicos estão informados sobre o tema. Destacamos
o testemunho de um académico que falou da importância do Tara Bandu para
este problema. Este testemunho ajudou a desenvolver o estudo seguinte.
No estudo 3, procedeu-se ao estudo do Tara-Bandu enquanto instrumento de
sensibilização, mitigação e adaptação às alterações climáticas. Na literatura,
o Tara-Bandu surge definido como costume timorense tradicional que pode
promover a paz através do acordo comunitário. O Tara-Bandu inclui fazer
juramentos sacrais rituais que acabam por educar as pessoas para estimar a
beleza da natureza e os seus encantos. É uma forma de educação cívica
tradicional timorense. Através da realização de três entrevistas, e da análise
de conteúdo do regulamento interno do suco de Bucoli, percebeu-se que o
Tara-Bandu tem características importantes que podem inspirar os modelos
(políticos) de atuação para combate às alterações climáticas. Este potencial
foi reconhecido pelas autoridades ao integrar o Tara-Bandu na Lei de Bases
do Ambiente.
Por fim, no último e quarto estudo, que corresponde à organização e
realização do debate académico, reforçou-se alguns dos resultados obtidos
pelos estudos anteriores. Destacamos o reconhecimento, pelas pessoas que
participaram no debate, da existência de alterações climáticas e do risco que
representam para o povo e para a natureza, assim como a grande quantidade
de ideias e sugestões que estas pessoas apresentaram para apoiar a
estratégia energética e climática de Timor-Leste. O debate académico
realizado permitiu reforçar algumas ideias e resultados que o investigador já
tinha sobre este tema: i) as alterações climáticas são uma realidade; ii) as
pessoas mais informadas reconhecem isto e têm ideias e propostas concretas
sobre estes problemas; iii) Mais uma vez, o Tara–Bandu foi discutido como
instrumento importante no combate a este problema.
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A articulação dos resultados de cada estudo permitiu desenvolver propostas
específicas para uma política transversal e para políticas sectoriais timorenses
no âmbito do combate às alterações climáticas. O ponto de partida para a
elaboração das propostas apresentadas consistiu em identificar quais os
principais problemas identificados e os compromissos e prioridades que
Timor-Leste apresenta presentemente. Foi ainda relevante a análise de
estratégias e planos de política sobre esta temática de outros países (Portugal
e Brasil).
Nesta proposta procurou-se dar um papel de destaque ao Tara-Bandu. Se for
bem pensado, o Tara-Bandu, pode ser um instrumento de política transversal
para promover as energias renováveis e a eficiências energéticas, assim
como a mitigação e adaptação às Alterações climáticas.
Destaca-se ainda, a contribuição do papel académico (investigação), que é
fundamental para reforçar a intensidade do plano estratégico energético e
climático de Timor-Leste, que o Governo traçou e programou, mas ainda não
tomou ações efetivas definitivas sobre estes assuntos.
Timor-Leste tem boas condições, porque está situada na zona tropical, para
apostar em fontes de energias renováveis (eólica/vento, solar/fotovoltaica,
hídrica/hidráulica, ondas e marés, porque temos lagoa, cascata, mar e
matérias-primas abundantes) para substituir a dependência dos geradores
de combustíveis derivados do petróleo. O que falta, o que precisa é de uma
política urgente para criar uma “Comissão Interministerial”, que envolve
direta ou indiretamente os setores relacionados com as energias e alterações
climáticas.

7.2 Limitações do estudo
Nesta secção apresentam-se algumas limitações da investigação realizada,
com a ideia de ajudar colegas timorenses que no futuro pretendem
desenvolver trabalho nesta área.
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Uma das principais dificuldades foi a curta duração do tempo da pesquisa,
que durou 3 anos, mas coincidindo o primeiro com a frequência das unidades
curriculares do programa doutoral.
Realizaram-se três missões no território de Timor-Leste num curto prazo:
- A primeira pesquisa decorreu de julho até novembro de 2016, era a
pesquisa de observação direta no terreno, principalmente nos pontos
elevados e baixos do território de Timor-Leste, para identificar a possibilidade
de estabelecer o fornecimento das fontes energéticas, potenciais que vem
das energias renováveis e também verificar alguns sítios dos impactos
causadas pela natureza e humana sobre às alterações Climáticas. Nesta
primeira oportunidade da pesquisa, conseguiu-se realizar entrevistas aos 17
diferentes atores (8 Políticos; 4 Académicos; 5 Sociedade Cíveis/NGO’s) todos
concentradas na cidade de Díli.
- A segunda fase de pesquisa decorreu em janeiro e fevereiro de 2017,
continuar com a observação local e entrevistas aos 3 atores empresariais
(Heineken Timor, S.A.; TL Cement e Baniuaga Group) concentrada também
na cidade de Díli.
- A terceira fase de pesquisa realizou-se em janeiro e fevereiro de 2018,
continuar com a observação dos impactos energéticos e climáticos. Mas nesta
fase deu-se maior atenção aos locais das zonas rurais sobre a realização e
símbolos dos sinais de Tara-Bandu. Nesta oportunidade entrevistou 3 atores
culturais e tradicionais que têm várias experiências com o Tara-Bandu. (Lia
Ná’in; Makaleha/Makleha ou Makhein) / (jurista e polícia florestal tradicional)
no Suco de Bucoli, distrito ou município de Baucau. Salienta-se ainda, que,
infelizmente o tempo das entrevistas em janeiro e fevereiro não era o tempo
da realização formal dos rituais de Tara-Bandu. Os rituais normalmente
realizaram antes da colheita do milho e arroz no mês de março e abril, por
isso não têm documentações comprovativas atuais rituais para fortificar a
investigação científica.
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Algumas marcações foram feitas, para fazer entrevistas aos órgãos de topo
do Governo de Timor-Leste como (Kay Rala Xanana Gusmão, Doutor José
Ramos Horta, Ministro MCIA, Dr. Constâncio da Conceição Pinto, Doutor
Avelino Coelho, antigo Secretário do Estado da Política Energética, Secretário
de Estado de Formação Profissional e Emprego, Ilídio Ximenes da Costa, e
mais alguns membros parlamentares) mas infelizmente não foram realizados
porque estavam muitos ocupados e o tempo também era muito apertado e
limitado para demorar mais em Timor-Leste.
Devido a limitações nas línguas oficiais e conhecimento sobre a temática, as
entrevistas foram realizadas em 4 línguas (tétum/tetun, português, indonésia
e dialeto waima’a), o que implicou um grande investimento temporal e
também de concentração do investigador. Foi preciso fazer traduções (de
tétum para português, de indonésio para português, e de dialeto waima’a
para português) e transcrições para a língua portuguesa antes de fazer
análises documentais e sínteses para depois poder discutir cientificamente
com as orientadoras. As traduções foram dificultadas porque em alguns casos
não existe, ou não se conhece, equivalência semântica entre as várias
línguas.
Na revisão da literatura o inglês também foi uma dificuldade. Neste caso para
perceber alguns textos foram feitas traduções do inglês para português com
a ajuda da internet, e com o apoio das orientadoras quando era necessário.
Por fim, a escrita em língua portuguesa da tese também foi um processo nem
sempre fácil, pois não é língua materna do autor. Transformar as ideias que
estão na mente em palavras no papel não foi fácil, e foi um trabalho de equipa
que envolveu muitas horas de diálogo entre o investigador e as orientadoras.
Por outro lado, houve uma preocupação do investigador em manter as raízes
culturais e assegurar que o texto fosse uma referência Timorense (daí o uso
de terminologia Tétum em algmas partes da Tese).
Por fim, as poucas referências/documentações nacionais associados a este
tema, por um lado devido a razões históricas (destruição de arquivos), por
outro lado por razões de gestão de recursos humanos (falta de pessoas
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qualificadas, ou pessoas qualificadas no cargo “errado”) foram também um
grande obstáculo.

7.3 Sugestões e
investigações

orientações

para

futuras

A investigação mostrou que é fundamental incentivar mais timorenses a
estudar e desenvolver trabalho académico nesta área da estratégicas
energéticas e climáticas para Timor-Leste, para se poder desenvolver e
partilhar ideias brilhantes no e para o futuro.
Segue-se um conjunto de sugestões e orientações para trabalhos futuros:
Sugestão 1: Precisa mais pesquisas e investigações científicas sobre TaraBandu nas diversas localidades do território de Timor-Leste, para reforçar e
atualizar esta investigação e divulgação científica no futuro. Promover e
desenvolver a lei tradicional do Tara-Bandu, além de proteger os produtos
agrícolas, paz e tranquilidade humana, mas também para a mitigação e
adaptação às alterações climáticas. Mesmo quando se usam recursos
renováveis, por exemplo a biomassa florestal, não devemos esquecer que é
um ser vivo que estamos a sacrificar para obtenção da energia e alimentação.
Usando um exemplo da vida real em Timor-Leste, a extração de sagu no
interior da palmeira para reforçar a alimentação básica nas zonas rurais,
implica cortar árvores (ex. palmeiras). O Tara-Bandu ensinou que o homem
deve e precisa de promover este respeito pela natureza. Por isso acontece
ainda em alguns casos este comportamento que se segue quando se cortam
árvores para construção das casas tradicionais ou mesmo cortar palmeiras
para extrair sagu, produzir biodiesel e biomassa a partir destas diversas
árvores:
•

Pede-se licença a natureza antes de cortar, e oferece-se cigarros, tabacos

(buah+malus+ahu/areca+betel+cal).
•

Depois de a árvore que cortou bater no solo o homem ajoelhava-se

perante o cepo ou a parte que ainda está ligado ao solo abraçando, pedindo
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desculpa e agradecendo ao criador. Significa que a árvore que se cortou tem
uma função que dá muito benefício para as necessidades do homem. Todos
os seres têm direito de satisfazer as suas necessidades básicas, mas nenhum
ser tem o direito de exagerar e abusar.
É desejo e motivação nuclear para o autor desta tese que a mesma contribua,
tal como o Tara-Bandu, para uma cidadania mais responsável e consciente
de que todos estamos ligados, e que precisamos do meio ambiente e do clima
para sobreviver.
Sugestão 2: É preciso também continuar a apostar na investigação sobre a
utilização de fontes renováveis para a produção de energia. Por exemplo, já
se iniciou trabalho na área da produção de biodiesel. Para dar continuidade a
este trabalho Timor Leste necessita de garantir apoio logístico (laboratórios).
Sugestão 3: É preciso também fazer investigação com a geração futura de
políticos e decisores importantes, isto é, com as crianças e jovens de TimorLeste. Temos de perceber se os nossos jovens quando estudam estão a ser
capacitados para enfrentar os problemas do futuro, como por exemplo, as
alterações climáticas
Por fim, termina-se com esta reflexão:
Ao longo deste percurso Académico em Sistemas Energéticos e Alterações
Climáticas na Universidade de Aveiro, e com o produto final desta
Investigação Científica, foi possível quebrar barreiras, alargar horizontes e
adquirir conhecimento mais profundo pelo autor desta tese sobre esta
temática.
Sabemos que as considerações e decisões políticas estão nas mãos dos
governantes, mas acreditamos que esta investigação científica é uma
contribuição concreta universitária do autor para o desenvolvimento futuro
energético e climático de Timor-Leste.
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O desenvolvimento de uma estratégia energética sustentável a nível global
depende de ideias brilhantes e da conjugação inteligente de interesses
políticos, económicos, sociais e ambientais a nível nacional e internacional.
Só

assim se conseguirá minimizar as recentes crises energéticas que estão

muitas vezes relacionadas com os interesses de particulares que querem
impedir um verdadeiro planeamento energético, seja a curto prazo, médio
prazo ou longo prazo, que permita o melhoramento do bem-estar e a
satisfação das necessidades das sociedades do mundo atual.
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Anexos
Anexo 1 – Análise de documentos de política
Timorenses
• Tabela Síntese de alinhamento (exemplo)
Anexo 2 – Entrevistas a diferentes atores
•
•
•
•
•

Os objetivos do Guião de entrevistas (2016 - 2017)
Modelo consentimento informado
Carta pedido de entrevista
Lista e horário marcação das entrevistas
Exemplo de transcrição de entrevistas traduzidas e
fotos de documentação

Anexo 3 – Trabalho de campo Tara-Bandu
• Guião de entrevistas (2018)
• Modelo consentimento Informado
• Exemplo de transcrição de Entrevistas traduzidas e
fotos de documentação

Anexo 4 – Debate Académico
• Modelo consentimento Informado
•
•
•
•

Carta convite do debate académico
Guião do debate académico (2018)
Questão do debate
Imagens/fotografias
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Anexo 1 – Análise de documentos de política
Timorenses
Análise documental das pesquisas bibliográficas sobre Timor-Leste
Análises dos documentos selecionadas das pesquisas Bibliográficas
No.

Documentos das Pesquisas
Bibliográficas

Revistas e
Artigos

Jornal da
República

Publicação (Ano)

1

Timor-Leste (Plano Estratégico do
Desenvolvimento 2011-2030)

2
3

Timor-Leste Ficha de Mercado
Estudo de Mercado Timor-Leste

iii)
iv)

2015
2013

4

A Comunicação Nacional Inicial de
Timor-Leste, nos termos da
Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre as Alterações
Climáticas

v)

2013

5
6

Relatório Anual de 2014
Orçamento Geral do Estado (Plano
de Ação Anual) 2015

✓
✓

2014
2015

7

Programa do V Governo
Constitucional, 2012 - 2017

✓

2012

8

Programa do VI Governo
Constitucional, 2015 - 2017

✓

2015

✓

2011

Tabela síntese de alinhamento (exemplo)

Análise do Documento 1
1

2

3

4

5

Referenciais/fontes de conhecimento nacionais e internacionais (Planos, Legislação, Estudos, Cultura
timorense)
“Timor-Leste também enfrentou obstáculos na sua breve história como nação, tendo nós passado por
momentos de dificuldade. Todavia, conseguimos enquanto Nação e enquanto Povo assumir um compromisso
partilhado em prol da paz, que nos permite avançarmos juntos, num verdadeiro espírito de solidariedade
nacional, rumo ao desenvolvimento e à garantia de um futuro mais próspero”.
“Podemos dizer com verdade que muitos milhares de pessoas participaram e contribuíram para este Plano:
dos jovens nas áreas mais remotas aos nossos anciãos; dos nossos agricultores aos nossos funcionários
públicos; bem como pessoas de todos os sectores da sociedade civil. As vozes das mulheres timorenses são
ouvidas neste Plano, assim como as vozes das pessoas que vivem em pequenas aldeias, em centros de distrito
e na nossa capital Díli. Desta forma, o Plano em si é uma demonstração da nossa unidade e do compromisso
de todo o povo timorense para com a nossa prosperidade futura. A preparação do Plano Estratégico de
Desenvolvimento foi liderada pelo nosso povo, pertence ao nosso povo e reflete as aspirações do nosso povo”.
“O Plano Estratégico de Desenvolvimento estabelece uma agenda que é ambiciosa, mas que reflete a vontade
do nosso povo, a compreensão da nossa história e cultura, bem como a nossa determinação em sermos os
donos e determos o controlo do nosso percurso de desenvolvimento. O Plano dá certeza e foco para os nossos
esforços de desenvolvimento. Ao apresentar um panorama de cada um dos nossos sectores e ao estabelecer
estratégias e ações detalhadas para a concretização da nossa visão, o Plano constitui um guia para todos nós”.
“Timor-Leste está empenhado em concretizar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio que consistem em
oito objetivos estratégicos de desenvolvimento que todos os Estados-membros das Nações Unidas pretendem
atingir até 2015”.
“A educação e a formação são as chaves para melhorar as oportunidades de vida do nosso povo para o ajudar
a concretizar todo o seu potencial. São também vitais para o crescimento e desenvolvimento económico de
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6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Timor-Leste. A nossa visão é de que todas as crianças timorenses devem ir à escola e receber uma educação
de qualidade que lhes dê os conhecimentos e as qualificações que lhes permitam virem a ter vidas saudáveis
e produtivas, contribuindo de forma ativa para o desenvolvimento da Nação”. (Educação)
“O nosso primeiro passo para concretizar esta visão é remover as barreiras no acesso à educação, garantindo
que o direito à educação é assegurado a todas as crianças a nível nacional”.
“Até 2030, iremos investir em educação e formação a fim de garantir que o Povo timorense estará a viver
numa Nação onde as pessoas são instruídas e cultas, capazes de viver vidas longas e produtivas e com
oportunidades para acederem a um ensino de qualidade que lhes permita participar no desenvolvimento
económico, social e político da nossa Nação”.
“Em todo o mundo a educação técnica e vocacional é vista como importante para capacitar as pessoas a
assumirem novos desafios e a adaptarem-se às circunstâncias sociais e económicas em mutação. Isto aplicase também a Timor-Leste, dado que precisamos que o nosso povo possua as qualificações necessárias para
construir a nossa Nação. Durante a consulta nacional sobre a proposta de Plano Estratégico de
Desenvolvimento, a necessidade de formação vocacional foi referida praticamente em todas as reuniões”.
“Para Timor-Leste se tornar numa Nação de sucesso, saudável, bem-educada e segura, precisamos de investir
no nosso povo. A capacitação dos nossos recursos humanos é essencial para o desenvolvimento da economia
e da sociedade de nossa Nação independente. Esta deve ser uma prioridade nacional e os fundos a tal
necessário devem ser alocados de forma a garantir o nosso futuro coletivo”. (Fundo do Desenvolvimento do
Capital Humano)
“A Constituição de Timor-Leste estabelece os cuidados médicos como um direito fundamental de todos os
cidadãos e impõe ao Governo o dever de promover e estabelecer um sistema nacional de saúde universal,
geral, gratuito e, na medida do possível, descentralizado e participativo”. (Saúde)
“Os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio foram alcançados no que se refere às taxas de mortalidade de
crianças com menos de cinco anos e às taxas de mortalidade infantis. O tratamento bem-sucedido de pacientes
de tuberculose atingiu os 85%; e em 2010 a taxa de fertilidade desceu para os 5,7%, o que significa uma
redução comparativamente com os 7,8% verificados em 2003”.
“Até 2030 Timor-Leste terá uma população mais saudável, como resultado de serviços de saúde abrangentes
e de qualidade elevada acessíveis a todos os cidadãos timorenses. Isto, por sua vez, ajudará a reduzir a pobreza,
a aumentar os níveis de rendimentos e a melhorar a produtividade nacional”.
“De acordo com o Censos de 2010, apenas 66% da população de Timor-Leste tem acesso a alguma forma de
água tratada (seja a água canalizada, tanque protegido ou bomba de mão ou engarrafada). Em 2001, o
inquérito aos agregados familiares relatou esse número em 48%, o que indica uma grande melhoria ao longo
dos últimos nove anos. As nascentes são a principal fonte de água na zona leste rural, a segunda fonte principal
na zona central rural e nas zonas rurais oeste. Para mais de um terço das famílias timorenses, o acesso a água
fica a dez ou mais minutos”. (Água e Saneamento)
“Continuaremos a tomar medidas para superar os muitos desafios que dizem respeito ao melhoramento do
acesso à água potável e saneamento em Timor-Leste, incluindo a construção de um sistema de esgotos em Díli
e o fornecimento de água potável canalizada, 24 horas por dia, aos 12 centros distritais de distribuição, a
construção de sistemas de água e latrinas comunitárias em áreas rurais, como parte do Programa de
Fornecimento de Água e Saneamento. O nosso objetivo é de, em 2030, todos os cidadãos do País terem acesso
a água potável e saneamento melhorado”.
O acesso à energia elétrica é um direito básico e o alicerce para o nosso futuro económico. “Vamos tomar
medidas para garantir que, até 2015, todos em Timor-Leste tenham acesso à energia elétrica regular 24 horas
por dia. Isto será alcançado através do investimento em novas centrais e a atualização dos sistemas de
transmissão e distribuição, juntamente com a rápida expansão dos sistemas de energia renovável”.
“O primeiro passo, para alcançar este objetivo, já está em andamento. Um sistema fiável de produção,
transmissão e distribuição de energia elétrica está em construção”. A rede elétrica nacional é o maior programa
de infraestrutura de sempre em Timor-Leste Inclui:
“O Complexo de Produção de Hera, produzindo uma velocidade média de 7 x 17 MW para uma capacidade
total de cerca de 119,5 MW. O complexo irá incluir instalações de armazenamento de combustível, e irá incluir
uma subestação que aumentará a potência para 150 kV, para efeitos de ligação com o sistema de transmissão.
Os motores irão funcionar inicialmente com óleo combustível leve ou pesado e serão capazes de ser
convertidos para gás natural. Três dos sete geradores estarão operacionais em novembro de 2011. As restantes
quatro unidades entrarão em funcionamento em meados de 2012”.
“O Complexo de Produção de Betano, produzirá uma velocidade média de 8 x 17 MW para uma capacidade
total de cerca de 136,6 MW. O complexo irá incluir instalações de armazenamento de combustível, e irá incluir
uma subestação que aumentará a potência para 150 kV, para efeitos de ligação com o sistema de transmissão.
Os motores irão funcionar inicialmente com óleo combustível leve ou pesado e serão capazes de ser
convertidos para gás natural. A central estará operacional em finais de 2012”.
“O desenvolvimento de energias renováveis em Timor-Leste vai ajudar no crescimento económico e permitirá
que Timor-Leste adote novas tecnologias que nos tornará num modelo de desenvolvimento sustentável. Em
2020, pelo menos metade das necessidades de energia em Timor-Leste serão asseguradas através de fontes
renováveis de energia”.
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“Aproveitaremos ao máximo a nossa riqueza, em termos de petróleo e gás, pelo estabelecimento de uma
Companhia Nacional de Petróleo e desenvolvimento do projeto Tasi Mane na costa Sul, facilitando, aos nossos
cidadãos, as qualificações e experiência de que necessitam, para liderar e gerir o desenvolvimento da nossa
indústria petrolífera. Continuaremos o nosso compromisso em relação à transparência da contabilidade das
receitas do sector petrolífero”.
“Timor-Leste está totalmente empenhado em que os rendimentos, provenientes dos nossos recursos
petrolíferos sejam plenamente transparentes, para que todos possam ver o retorno financeiro, a
movimentação de fundos públicos e o retorno de investimentos do fundo petrolífero. Este compromisso será
demonstrado através da manutenção dos atuais arranjos do Fundo Petrolífero, bem como da adesão a
mecanismos internacionais de transparência, tais como a Iniciativa para a Transparência nas Indústrias
Extrativas (ITIE).
Timor-Leste é a terceira Nação do mundo, e a primeira da Ásia, a assinar e a cumprir totalmente com a ITIE.
Isto reflete a nossa transparência absoluta em contabilizar publicamente cada dólar pago pelas empresas
petrolíferas a operarem em Timor-Leste e cada dólar que chega ao Governo como receita”.
“Vamos introduzir medidas para garantir que o Plano Estratégico de Desenvolvimento e os nossos projetos de
infraestrutura sejam implementados, o mais rapidamente possível, com eficiência e eficácia de custos Isto
incluirá o estabelecimento da Agência de Desenvolvimento Nacional, a qual será transformada na Agência de
Planeamento Económico e Investimento com responsabilidades de supervisionar os grandes projetos e a
realização de planeamento para grandes projetos, programas e estratégias a nível nacional”. (Agência de
Desenvolvimento Nacional e Agência de Planeamento Económico e Investimento).
“A Agência de Desenvolvimento Nacional foi criada para gerir, monitorizar e administrar a implementação do
Plano Estratégico de Desenvolvimento, assim como projetos grandes e complexos de desenvolvimento
nacional. A Agência de Desenvolvimento Nacional é um serviço central, de grande importância, com
competências para avaliar as propostas de infraestruturas, monitorizar e preparar os relatórios sobre a
execução e desenvolvimento de infraestruturas, levar a cabo a coordenação de todas as áreas da sua
competência, ao nível do Governo, o planeamento nacional e desenvolvimento de políticas baseadas em
resultados, o acompanhamento e avaliação de grande projetos e programas do Governo”.
Problemas energéticos/alterações climática de TL
“Deparamo-nos igualmente com pressões significativas no que diz respeito à melhoria das nossas instalações
e infraestruturas de ensino. A maior parte das infraestruturas educacionais em Timor-Leste foi destruída em
1999. Desde então temos investido na construção e reabilitação de escolas por todo o País, mas há ainda muito
caminho a percorrer até todas as escolas estarem equipadas com salas de aula e instalações modernas e
adequadas”. (Educação e Formação)
“O desafio para Timor-Leste consiste em garantir que os nossos cidadãos vulneráveis são apoiados ao mesmo
tempo que desenvolvemos políticas que façam com que, no futuro, haja menos pessoas a depender do apoio
do Estado”. (Inclusão Social)
“Timor-Leste também tem problemas com a drenagem de águas pluviais e poluídas em Díli e nos centros
distritais. Os resíduos ficam nas ruas ou em ribeiras secas, antes de serem levados para o mar, com a chuva”.
(Água e Saneamento)

4

“Em Díli, durante a estação das chuvas, muitas secções dos canais de drenagem ficam bloqueadas
com resíduos sólidos, “kanko” e sedimentos, causando inundações e perigosos níveis de poluição”.

5

“Durante as duas décadas e meia de ocupação, algumas tentativas foram feitas para proporcionar o
fornecimento de energia regular fora de Díli. Esta deficiência foi agravada em 1999, quando grande parte das
infraestruturas básicas de eletricidade, que existiam, foram destruídas”.
“Como consequência, o sector da eletricidade atualmente em Timor-Leste é inadequado, degradado e
necessita urgentemente de reforma. Apenas cerca de um terço da população tem acesso à eletricidade,
geralmente durante seis horas por dia. As zonas centrais de Díli e Baucau têm acesso 24 horas, no entanto,
ainda existem falhas regulares”. (Eletricidade)
“Timor-Leste tem uma população de cerca de 1,1 milhões de habitantes, com 75% (785.000 pessoas) a
residirem nas áreas rurais. As famílias que residem em áreas rurais enfrentam desafios maiores do que as que
residem em áreas urbanas. Por exemplo, a nossa população rural está muito mais sujeita a sofrer períodos de
baixo consumo de alimentos do que a nossa população urbana”. (Desenvolvimento Rural)
“Em média, as famílias rurais passam 3,8 meses por ano sem arroz ou milho suficiente para comerem, ao passo
que as famílias urbanas só sentem escassez de alimentos dois meses por ano. Nas áreas rurais é igualmente
mais difícil aceder a serviços públicos básicos, conhecimentos sobre produção e merca os agrícolas, educação,
formação profissional e oportunidades económicas”. (Agricultura)
“Embora muitos jovens venham a ser naturalmente atraídos para as cidades, Díli já está a registar um
crescimento populacional rápido, tendo passado dos 175.730 habitantes em 2004 para os 234.026 em 2010 –
e a habitação e outras infraestruturas não têm sido capazes de acompanhar a crescente procura. Parte da
solução para as nossas cidades passa por encorajar a atividade económica em centros regionais e áreas rurais.
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Mais importante ainda, para os três quartos da nossa população que reside em áreas rurais, o desenvolvimento
rural ajudará a melhorar a segurança alimentar, a gerar empregos e a aliviar a pobreza”.
“É necessário um sector agrícola pujante para reduzir a pobreza, garantir a segurança alimentar e promover o
crescimento económico nas zonas rurais e na Nação em geral. Um sector agrícola em crescimento servirá
também para promover o desenvolvimento rural”.
“Muitas empresas do sector privado emergente irão apoiar o sector agrícola, através da produção de bens e
serviços que melhorem a produção, e através do envolvimento na comercialização de quaisquer excedentes e
processamento de produtos agrícolas”.
“A fim de concretizar o nosso objetivo principal de ter segurança alimentar até 2020, e de expandir o nosso
sector agrícola, iremos melhorar as nossas práticas de cultivo e desenvolver ações para aumentar a produção
de culturas específicas”.
“As nossas metas, para o sector agrícola, consistem em melhorar a segurança alimentar nacional, reduzir a
pobreza rural, apoiar a transição da agricultura de subsistência para a produção empresarial de produtos
agrícolas, gado e pescas, promovendo a sustentabilidade ambiental e a conservação dos recursos naturais de
Timor-Leste”.
“Timor-Leste já está a exportar, com sucesso, café orgânico, podendo este modelo ser alargado, já que a maior
parte das nossas culturas de subsistência são orgânicas por omissão. Todavia, a estratégia e as ações, que
iremos seguir, envolvem o uso de fertilizantes e pesticidas inorgânicos a curto prazo, uma vez que isto é
necessário para atingir as nossas metas fundamentais de obter segurança alimentar e reduzir a pobreza rural.
A longo prazo e com a disponibilização de mais meios orgânicos como, por exemplo rações para animais,
poderão ser seguidas mais opções orgânicas. Nos casos em que existam nichos de mercados orgânicos, estes
serão mantidos e alargados”.
“O sector do petróleo em Timor-Leste é designado, pelo Plano Estratégico de Desenvolvimento, como um pilar
fundamental do nosso desenvolvimento futuro. Este sector é essencial não só para o nosso crescimento
económico como também para o nosso progresso futuro, enquanto Nação bem-sucedida e estável”. (Petróleo)
“Muitos dos nossos cidadãos sofrem diariamente com a pobreza e condições de vida miseráveis. Os resultados
do censo de 2010 demonstram que há pessoas em todo o território de Timor-Leste que vivem em situações
de extremo desfavorecimento e privação. Muitos dos nossos cidadãos não têm acesso a serviços básicos e
condições de habitação decentes, cuidados de saúde, nutrição, educação, água potável e saneamento
adequado e infra-estruturas básicas, incluindo estradas, comunicações e energia”.

Potencial energético de TL e Cultura timorense nada foi referido
Exemplos de Boas práticas para minimizar problema
1

“O Plano Estratégico de Desenvolvimento procura dar resposta a estes desafios e fazer uma
diferença positiva e duradoura nas vidas e nas condições de vida diárias do nosso povo. O Plano
fornece um guia para o nosso desenvolvimento e para a partilha dos benefícios deste
desenvolvimento em toda a nação”. (Visão Geral)

2

“Todos os timorenses devem sentir orgulho não só por terem conquistado a independência, mas também
pelos avanços que registámos enquanto nação num espaço de tempo tão curto”.
“Hoje, enquanto caminhamos rumo à criação do nosso futuro nacional, temos de manter um espírito positivo
e confiante. É com esta crença sólida no nosso futuro, este acreditar permanente na capacidade do povo
timorense, que seremos capazes de enfrentar os nossos desafios com confiança e de continuar a construir a
nossa nação”.
“O Plano Estratégico de Desenvolvimento de Timor-Leste é consistente com os Objetivos de Desenvolvimento
do Milénio e, ao mesmo tempo, reflete também a sua história, cultura e património únicos”.
“o Plano Estratégico de Desenvolvimento pretende melhorar a vida do povo timorense – o nosso capital
humano – através de uma estratégia e de ações nas áreas vitais da educação, saúde e inclusão social. A atenção
atribuída a estas áreas reﬂete as prioridades do Povo timorense e a nossa compreensão de que uma sociedade
forte é um pilar necessário para o desenvolvimento económico”.
“Para lá de melhorar o acesso à educação, Timor-Leste precisa melhorar a qualidade e a equidade da educação,
de modo a que seja possível atingir resultados de aprendizagem reconhecidos e mensuráveis”.
“Para concretizar esta visão iremos agir em três áreas fundamentais: prestação de serviços de saúde, recursos
humanos de saúde e infra-estruturas de saúde”.
“Desde a Independência em 2002, que os sucessivos Governos de Timor-Leste têm feito, da assistência aos
cidadãos pobres e vulneráveis da nossa sociedade, uma prioridade nacional”.
“Enquanto Nação, iremos desenvolver esforços para apoiar os nossos cidadãos mais vulneráveis e garantir que
estes conseguem atingir todo o seu potencial. A resposta a este compromisso coloca muitos desafios
financeiros, sociais e culturais para Timor-Leste, porém reconhecemos, que um dos aspetos de uma Nação
forte, coesa e progressiva, é a capacidade de proteger os direitos e interesses dos seus cidadãos mais
vulneráveis”. (Inclusão Social)
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“O povo de Timor-Leste tem uma relação forte com o ambiente natural. Durante gerações, os nossos
antepassados dependeram do ambiente para obter alimentação, vestuário, materiais de construção e tudo o
mais de que necessitavam para as suas vidas. Vivíamos em harmonia com o ambiente e utilizávamo-lo de forma
sustentável para suportar as nossas famílias”. (Ambiente)
“A principal fonte de água potável, nas zonas urbanas, é água canalizada (42%). Nas áreas rurais, a principal
fonte de água são poços ou nascentes (25%). O gráfico seguinte mostra as fontes de água nacionais, nas áreas
rurais e urbanas”.
“Em casa, a eletricidade pode ser usada para cozinhar, iluminação, refrigeração, televisores, computadores,
rádios, telefones e frigoríficos e outros eletrodomésticos. Os benefícios sociais são enormes. Por exemplo, o
acesso a uma boa iluminação permite que as crianças possam ler ou estudar até mais tarde e um frigorífico
permite um armazenamento mais higiénico dos alimentos”. (Eletricidade)
“Timor-Leste tem acesso a vastas reservas de gás no Mar de Timor. A disponibilidade de gás natural para
produção de eletricidade tem o potencial de oferecer um combustível mais barato e limpo comparando com
os combustíveis líquidos. Em termos ambientais, para a mesma quantidade de eletricidade produzida, as
emissões de carbono da eletricidade produzida por gás natural são consideravelmente mais baixas do que a
eletricidade produzida por diesel”. (Gás Natural)
“Um estudo de viabilidade será realizado para avaliar as perspetivas de longo prazo para atrair a construção
de instalações de processamento de gás em Timor-Leste”.
“As fontes de energia renováveis têm o potencial de contribuir dramaticamente para o crescimento económico
e ajudar a reduzir os níveis de pobreza em áreas rurais remotas. Adicionalmente, também contribuem para os
esforços de Timor-Leste na adaptação e mitigação do impacto das mudanças climáticas, e irá ajudar-nos a
cumprir as nossas obrigações, relativamente às convenções internacionais sobre mudanças climáticas”.
(Energias Renováveis)
“O sector petrolífero já é a maior fonte de receitas do Orçamento do Estado. Estas receitas devem ser usadas
para prestar cuidados de saúde, educação e segurança para o nosso povo, bem como para construir e manter
as infra-estruturas da nossa Nação”.
“Com a beleza natural, história rica e património cultural de Timor-Leste, existe grande potencial para
desenvolver o turismo como uma grande indústria para suportar o nosso desenvolvimento económico”.
(Turismo)
“Uma indústria bem-sucedida de turismo contribuirá com rendimentos para a economia nacional e para as
economias locais, criará emprego, criará empresas e reduzirá os desequilíbrios económicos regionais”.
“Timor-Leste dispõe de águas tropicais ricas em vida marinha, praias de areia branca, cordilheiras montanhosas
espetaculares, uma cultura timorense única, um legado colonial português e uma história de resistência.
Oferecemos também um calendário de eventos especiais, incluindo a Volta a Timor em bicicleta, a Maratona
de Díli ‘Cidade de Paz’ e a Regata de Darwin a Díli”.
“Com a nossa cultura tradicional, a história viva das nossas comunidades rurais e a beleza da Nação, TimorLeste é capaz de dar aos visitantes uma experiência memorável. Embora a região do Sudeste Asiático já
contenha muitas ofertas turísticas, Timor-Leste poderá atrair visitantes que procurem experiências únicas,
aventura e turismo ecológico”.
“Num mercado global que procura ofertas turísticas novas e autênticas, Timor-Leste posicionar-se-á para
providenciar experiências turísticas que aproveitem a nossa beleza natural, a nossa cultura e o nosso
património. Isto permitirá a Timor-Leste diferenciar-se das ofertas turísticas generalizadas e apelar ao
segmento de mercado crescente que procura experiências únicas em locais singulares”.
“Muitas das pessoas, que visitam Timor-Leste, estão interessadas em aprender mais sobre a nossa luta pela
autodeterminação e pela independência. Existem muitos locais espalhados pelo país com muita importância
para o movimento da resistência, incluindo locais onde se travaram grandes batalhas contra os ocupantes e
onde foram realizadas reuniões vitais da Resistência”.
“O Plano Estratégico de Desenvolvimento reflete igualmente o trabalho exaustivo e consideração técnica
realizado por todos os sectores da indústria e ministérios, constituindo assim uma visão coordenada e
partilhada para o nosso futuro”.
Dilemas/ conflito de interesses
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“Alguns podem dizer que somos demasiado ambiciosos, que alguns dos nossos alvos são inatingíveis”.
“Contudo, muitas pessoas em todo o mundo também nos disseram em tempos que nunca conseguiríamos
a independência, que a nossa luta era inútil e que os nossos esforços nunca dariam em nada”.
“Atualmente Timor-Leste não possui as infra-estruturas, indústrias de apoio e recursos humanos
fundamentais para fazer funcionar e gerir o nosso sector petrolífero. Isto resulta na perda de grandes
oportunidades para o nosso povo e para a nossa Nação”. (Petróleo)
“Infelizmente é comum que os países saídos de situações de conflito e fragilidade demorem décadas a
conseguir uma situação de estabilidade e de progresso sustentável”.
“Embora quase uma em cada duas pessoas em Timor-Leste continue a viver abaixo da linha da pobreza, a
atribuição de subsídios modestos e de outros apoios em géneros aos nossos cidadãos mais vulneráveis, veio
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melhorar substancialmente as vidas de muitas famílias. A longo prazo, o acesso à educação e ao emprego
serão as pedras basilares que conduzirão à Independência económica”.
“A Eletricidade de Timor-Leste (EDTL), é a agência nacional de eletricidade de Timor-Leste. O financiamento
do sector é afetado pelo não-pagamento de faturas de energia, com apenas 40% dos clientes comerciais em
Díli a pagar as suas contas”.
“Paralelamente à construção da Rede Elétrica Nacional, um programa de eletrificação rural será
implementado com o objetivo de reduzir e melhorar as condições de vida das populações nas áreas mais
remotas. Este programa envolve a ligação de zonas que já possuem geradores a diesel e pequenas redes
locais à rede nacional e, oferecer fontes de energia renováveis para áreas mais remotas que não conseguem
aceder a rede”. (Energias Renováveis)
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Anexo 2 – Entrevistas a diferentes atores
Os objetivos do Guião de entrevistas (2016 - 2017)
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Modelo consentimento informado
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Carta pedido de entrevista – (1)
Primeiro-Ministro
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Carta pedido de entrevista – (2)
Ministro Planeamento
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(Marcação das datas de entrevistas)
1) Senhor Julião, dos Reis, PhD., Ponto Vocal do Governo sobre Mudanças Climáticas
(Representa Primeiro Ministro da RDTL). (26 – 10 - 2016) realizou.
2) Senhor Inácio Freitas Moreira, M.Sc. Vice-Ministro das Obras Públicas, Transporte e
Telecomunicação II de Timor-Leste. (02 – 09 - 2016) realizou.
3) Senhor Sebastião da Silva, Diretor Nacional Meteorologia e Geofísica de Timor-Leste.
(02 – 09 - 2016) realizou.
4) Senhor Natalino de Rosário, Diretor Nacional dos Transporte Terrestre de Timor-Leste.
(05 – 09 - 2016) realizou.
5) Senhor Augusto Manuel Pinto, M.Sc. Diretor Nacional das Alterações Climáticas de
Timor-Leste. (12 – 08 - 2016) realizou.
6) Senhor Luciano Hornay, Diretor Nacional das Energias Renováveis de Timor-Leste.
(22 – 08 - 2016) realizou.
7) Senhor Adão Soares Barbosa, M.Sc. Ponto Vocal Nacional das Alterações Climáticas de
Timor-Leste para ONU (Representa DR. Ramos Horta). (16 – 08 - 2016) realizou.
8) Senhor Gualdino, do Carmo da Silva, Presidente ANP (Autoridade Nacional Petróleo) de
Timor-Leste. (28 – 08 - 2016) realizou.
9) Senhor Francisco Monteiro, Presidente Timor GAP (01 – 09 - 2016) realizou.
10) Senhor Doutor Eduardo Aniceto Serrão, Pró-Reitor dos Assuntos de Cooperação da
UNTL (Representa Reitor da UNTL). (24 – 10 - 2016) realizou.
11) Senhor Doutor Manuel Vong, Reitor DIT (Díli Instituto Tecnologia). (31 – 10 - 2016)
realizou.
12) Senhor Doutor Samuel Venâncio de Sousa Freitas, Pesquisador e Decano Ciências
Exatas da UNTL. (19 – 08 - 2016) realizou.
13) Senhor Eng. Paulo da Silva, M.Eng. Pesquisador e docente da FECT-UNTL.
(01 – 09 - 2016) realizou.
14) Senhor Virgílio, da Silva Guterres, Diretor NGO Haburas (Organização Não
Governamental) de Timor-Leste. (13 – 09 - 2016) realizou.
15) Senhor Celestino Gusmão Pereira, Coordenador La’o Hamutuk (Organização Não
Governamental) de Timor-Leste. (14 – 10 - 2016) realizou.
16) Senhor Adilsónio da Costa Júnior, Pesquisador La’o Hamutuk (Organização Não
Governamental) de Timor-Leste. (17 – 10 - 2016) realizou.
17) Senhor Mariano Ferreira, Pesquisador La’o Hamutuk (Organização Não Governamental)
de Timor-Leste. (17 – 10 - 2016) realizou.
18) Senhor Laurentino Alves, Representante do NGO Luta Hamutuk (Organização Não
Governamental) de Timor-Leste. (24 – 10 - 2016) realizou.
19) Senhor Florentinus Jemmy Cahyono, Heineken Timor SA (27-01-2017) realizou.
20) Senhor Afonso Marques Casimiro, TL Cement (20-01-2017) realizou.
21) Senhor Eduardo Belo Soares (GATTOT), BANIUGA GROUP (25-01-2017) realizou.
22) Senhor Doutor Avelino Maria Coelho da Silva, Secretário de Estado do Conselho de
Ministros. (24 – 08 - 2016) não realizou
23) Senhor Ilídio Ximenes da Costa, Secretário SEPFOPE. (06 – 09 - 2016) não realizou
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24) Senhor Dr. Constâncio da Conceição Pinto, Ministro do Comércio, Indústria e Ambiente
(MCIA) (informal sim, formal não). (06 – 09 - 2016) não realizou
25) Senhor Kay Rala Xanana Gusmão, Ministro do Planeamento e Investimento Estratégico
da RDTL (informal sim, formal não) (07 – 10 - 2016) não realizou
26) Senhor Doutor Rui Maria de Araújo, Primeiro Ministro (Representado). (07 – 10 - 2016)
realizou.
27) Senhor Doutor José Ramos Horta (Representado pelo ponto vocal). (14 – 10 - 2016)
não realizou
28) Outros não querem gravações e documentações, mas deram comentários
Sociedades cíveis e ensinos básicos e Secundários.
29) Alguns não conseguiram realizar por causa do tempo de aceitação da marcação (parte
governantes).
Pessoas identificados para serem entrevistados nas pesquisas de doutoramento, 2018 em
Timor-Leste, por Gabriel António de Sá (entrevistador).
1) Senhor Pedro da Silva (11-01-2018) realizou.
2) Senhor Saturnino da Silva e Costa (12-01-2018) realizou.
3) Senhor José da Silva (13-01-2018) realizou.
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Exemplo de Transcrição de Entrevistas
traduzidas e fotos de documentação
Entrevista 2 Senhor Sebastião da Silva, Diretor Nacional de Meteorologia e Geofísica de
Timor-Leste.
Código: A1
Entrevistador: A
Entrevistado: B
(nota: entrevista original em tétum, traduzida para português)
A - Gabriel António de Sá (Estudante doutoramento na Universidade de Aveiro)
B - Sebastião da Silva (Diretor Nacional de Meteorologia e Geofísica)
A – Bom dia senhor Diretor!
B – Bom dia senhor Gabriel!
A – Obrigado pelo tempo, a minha presença neste gabinete queria recolher dados relevante
para minha tese de doutoramento. Sou docente da UNTL atual estudante doutoramento na
Universidade de Aveiro e o curso que estou a fazer é “Sistemas Energéticos e Alterações
Climáticas”, o título da tese é “Desenvolvimento de uma Estratégia Energética e Climática para
Timor-Leste”.
Não sei já algumas colegas timorenses que desenvolveu nestas áreas, mas para as energias
renováveis acho que já tem algumas pessoas enquanto sobre alterações climáticas as vezes
se contar comigo é mínimo. Por isso antes de elaborar a tese de doutoramento precisa de fazer
pesquisas e entrevistas para recolher dados necessários. Porque os dados que consegui
pesquisar no site da internet são muito limitados e com versões antigas.
Por isso peço ao senhor diretor para informar sobre estas situações e também com sua
experiência ligados nestas áreas. Principalmente sobre temperaturas, mitigação, adaptação e
etc…antes de informar gostaria de iniciar com a introdução do seu nome. Faz favor!
Direção Nacional Meteorologia e Geofísica)
Introdução:
B - Muito obrigado senhor Gabriel! Chamo-me Sebastião da Silva como Diretor Nacional
Meteorologia e Geofísica de Timor-Leste, estou muito disponível de receber a sua presença
deste gabinete baseado com o pedido dos dados que sugeria para me ajudar. Temos todos
estes dados desde a antiga colónia Portuguesa, tempo da ocupação Indonésia e até a data da
nossa independência de Timor-Leste. No arquivo nacional temos isso e agora eles estão a
registar como “data entre depois disso Indonésia também temos, mas depois do referendo de
1999 que resultou a independência de Timor-Leste em setembro de 1999, foram todos
destruídos e queimados. Mas, no entanto, na Indonésia ainda temos estes arquivos e consegui
contatar com as pessoas de lá, mas eles disseram que estes dados estão bem arquivados na
Indonésia, mas agora vocês já não fazem parte da Indonésia por isso não podemos dar assim
como dantes, mas tente passar pelo acordo bilateral entre dois países. Em 1999 até 2000
chamaram para trabalhar com UNTAET, mas quando viu aqueles instrumentos que lá puseram
pensei que vir só para dar informações aos aviões, senhor Gabriel então pensei que a
importância e os dados não só as informações sem dados não podemos fazer nada. Pensei e
viu que o edifício antigo da Meteorologia foram todos destruídos e nem um papel tinha salvado.
Em 2003 comecemos a encontrar estes dados até a presente data e temos isso. Em Baucau
infelizmente só podemos instalar em 2010 e agora temos um funcionário que está a colocar
naquele lugar. Oecússi também é o mesmo problema só depois do projeto ZEEMs é que
instalou de novo com um funcionário destacado para atender estes dados recentes.
Os dados que posso oferecer ao Senhor Gabriel baseado com as suas necessidades, sabemos
que a função da Meteorologia é muito ampla se contarmos isso não dá para acabar um dia.
Por isso as atividades que implementamos neste momento e vimos que os nossos técnicos, os
nossos observadores ainda muito limitado porque no tempo da Indonésia durante 24 anos a
maioria dos funcionários vieram de lá, para os timorenses apenas dez ou vinte pessoas. Mas
depois isto regressaram todos para Indonésia e nos que continuaremos para instalar de novo.
Alguns timorenses também saíram e foram para Indonésia porque a ideologia política diferente
connosco, mas isto é um direito privado. Então começamos com isso apenas cinco ou seis
pessoas a trabalhar e registar de novo todos os dados anteriores que é muito excencial e
depois que posso recolher e entregar ao senhor Gabriel estes dados que podemos observar

170

como Temperatura, temperatura máxima, temperatura mínima, humidade relativa, pressão
atmosférica, chuva, precipitação, direção força do vento e no último radiação solar, intensidade
radiação solar durante o dia quanto porcentos que consumem, evaporação e estes dados
temos aqui. Todos estes dados estão cá, mas peço que ainda tem espaço do seu tempo da sua
pesquisas em Timor-Leste, então vou organizar com os meus funcionários para completar
estes dados e entregar um pouco mais tarde. Se quiseres o “Soft copy ou Hardcopy “estamos
disponível para entregar estes dados. Também temo os dados da chuva desde o tempo
português que era muito importante. Na cerimónia do Projeto ZEEMs em Oecússi um
engenheiro Português pediu-me que posso arranjar os dados da chuva durante aqueles tempos
e consegui mesmo encontrar e entreguei a ele e ficou muito satisfeito e disse que o senhor
conseguiu encontrar.
Estes dados principais estão todos bem arquivados, se no caso o senhor Gabriel precisa os
dados do tempo Portugueses desde 1920 e tal até 1975 também temos, mas estes dados
estão todos nos arquivos nacionais que estão lá 4 funcionários a trabalhar e registar os dados
mais recentes. Tenho de organizar tudo isso, mas preciso também que o senhor Gabriel pode
fazer por escrito uma lista detalhado dos dados mais necessitados para podemos arranjar e
entregar. O que podemos ajudar como timorenses ajudamos para melhorar a sua contribuição
no desenvolvimento do futuro Timor-Leste. Por isso estou bem-disposto para lhe ajudar,
porque hoje também sua excelência Vice-Ministro das Obras Públicas, Transportes e
Telecomunicações II telefonou-me e digo que estamos a verificar estes dados para entregar
se algumas partes ainda não conseguimos registar estão podemos guardar mais tarde.
A – Senhor diretor antes de vir cá para fazer pesquisas os meus orientadores e o diretor do
curso e também Professores ficaram preocupados com a situação que atravessemos durante
o ano de 1975 - 1999 e até data. Recomendaram se não conseguires encontrar estes dados
podemos ir para Lisboa ver nos arquivos nacionais sobre Timor-Leste. Mas fiquei muito
otimismo e garanti porque antes de vir para Portugal esta direção já foi estabelecida com
certeza já tem alguns dados relevantes ligados com a minha necessidade. Mas quando ouvi as
explicações do senhor diretor sobre as informações dos dados que temos nesta direção fico
muito contente e motivado. Senhor diretor estas áreas de Energias e alterações climáticas são
novas áreas para mim, mas como no nosso país estamos muito dependentes das receitas
petrolíferos que por fim indiretamente causou também o incremento de Gases de efeito de
estufa, CO2.
Então precisa de dar muita atenção sobre as energias renováveis ou alternativas para
substituir energias não-renováveis e diminuir a temperatura máximo no atmosférico. Por isso
preciso muito destes dados seja em papel ou em digital porque esta pesquisa meramente
académica não vou utilizar estes dados para agitações políticas, mas para usar na elaboração
da minha tese de doutoramento.
B - Senhor Gabriel estes dados também facilitamos aos nossos estudantes timorenses que
estão a estudar na Indonésia principalmente que necessitam sobre temperaturas e chuva e
nestes momentos a maioria já foram graduados e formados como engenheiros e arquitetos e
viram agradecer, e dizem que temos dívidas com esta direção porque naquela altura a parte
da Indonésia não facilitaram os dados e mandaram para pesquisar em Timor-Leste. E por fim
ajudou-nos completar os dados para a elaboração das nossas dissertações.
Sobre a Meteorologia de Díli começamos em 2003 e até a presente data estas datas estão
completas e pronto para ajudar senhor Gabriel.
A - Já tem alguns recursos humanos e aparelhos para desenvolver estas áreas?
B - Sim obrigado pela pergunta neste momento para recursos já temos o senhor Terêncio
depois posso apresentar fez o seu curso de Mestrado em ITB Bandung, o outro Flaviano
enviamos para fazer o curso de licenciatura na Universidade de Udayana em Denpasar-Bali,
Indonésia também já graduou.
Além disso sobre os equipamentos e instrumentos que utilizamos neste momento temos
automáticos e manual e neste momento temos um acordo com Indonésia o memorando do
entendimento já foi assinado no mês de janeiro passado, para vir instalar de novo os servers
aqui e eu tende mudar outra vez para o aeroporto. Aqui é só para a parte técnica e agora
estamos a espera da aprovação do orçamento para podemos comprar os servidores porque
tem um custo muito elevado e também com problemas do internet que foram muito lento para
baixar algumas coisas. Pedimos ao Timor Telecom se não conseguir vamos pedir ao Telemor
porque o memorando e negociação já está feita e eles pediram quantos Mega bites que
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queriam para nos oferecer. E respondemos pelo menos 4 - 6 Mega bites porque só com 2
durante estes tempos não deram bem para baixar os documentos.
Neste momento estamos bem caminhado e desenvolvemos os nossos recursos humanos há
poucos tempos fizemos mais recrutamentos e fizeram treinamento na Indonésia porque temos
uma boa relação bilateral e pediram para a capacitação na área de Agro-meteorologia,
Climatologia e Geofísica. Assim no futuro poderemos planear muito bem possível.
A – Ao encerrar senhor diretor estas informações e dados e também a autorização das
gravações e fotografias vou usar para apoiar na elaboração da minha tese de doutoramento.
Em nome das minhas orientadoras Professora Doutora Myriam Lopes e Professora Doutora
Betina Lopes meu Diretor do Curso Professor Nelson Martins e meu pessoal agradecemos muito
obrigado pelo seu tempo e disponibilidade de oferecer estas informações e documentos
necessários.
B – De nada senhor Gabriel com todo o gosto.

Muito obrigado!
Díli, 2 de setembro de 2016
Pesquisador,

Gabriel António de Sá
Estudante Doutoramento na Universidade de Aveiro-Portugal
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Anexo 3 - Trabalho de Campo Tara-Bandu
Guião de Entrevistas (2018)
Baseado no Decreto-Lei Nº. 26/2012, que publicou no dia 3 de julho de 2012 sobre Lei de
Bases do Ambiente e no Artigo 8.º sobre Tara-Bandu.
Tara-Bandu é um símbolo de uma cerimónia cultural com rituais tradicionais, para garantir
proibição de um período do tempo para colheitas agrícolas, proteção ambiental e neste
momento o governo considerou também como parte de uma edução cívica para respeitar os
direitos e os bens das outras pessoas.
Os pontos principais das entrevistas:
(As entrevistas podem ser dirigidas aos Makleha/Makaleha/ Vigilante/Polícia rural, Lia
Nain/Ponto vocal/Major local, Chefe aldeias, Chefe dos Sucos e também aos governantes).
1. O que é a importância de Tara-Bandu? (Caso não aborde por iniciativa própria, questionar
se considera que Tara-Bandu pode ser importante na minimização das alterações
climáticas)?
2. Qual motivo que o governo adotou Tara-Bandu no Decreto-Lei Nº. 26/2012 No. Artigo
8.º?
3. Já resolveu alguns problemas sobre Tara-Bandu? Quais são as suas implicações e
sanções?
4. Porque razão as influências de Tara-Bandu ficam mais forte das outras normas culturais?
5. Quais são as vantagens e desvantagens de Tara-Bandu?
6. Estas cerimónias dos rituais tradicionais de Tara-Bandu tem divergências ou não entre
diferentes dialetos?
7. As matérias que utilizaram são obrigatórias ou depende com o acordo comunitário?
8. Pode explicar a sua experiência sobre Tara-Bandu ligado com proteção do ambiente e
biodiversidade?
9. O que significa Tara-Bandu para o conhecimento da comunidade de Bucoli?
10. Quais são as estruturas que apoiaram para a aplicação do Tara-Bandu com efetivos?
11. Como se realiza o Tara-Bandu e quais são as necessidades que precisam para realizar o
Tara-Bandu?
12. Qual era o impacto da participação das comunidades no processo de Tara-Bandu no suco
de Bucoli?
13. Mudanças socioculturais o que foram acontecidos? Qual era o benefício para a comunidade
quando toma iniciativa envolver ativo na implementação do Tara-Bandu?
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Exemplo de transcrição de Entrevistas traduzidas,
para análise de conteúdo e síntese
Introdução antes da entrevista:
Fui direitamente na casa tradicional ritual (uma adat/uma lisan/ uma lulik), para entrevistar
com o Lia Nain senhor Saturnino da Costa e Silva, que tem grande experiências sobre cultura
tradicional de Timor-Leste ligado com Uma Adat, Rituais tradicionais e Tara Bandu. Expressou
as suas grandes experiências nesta entrevista.

A = Entrevistador
B = Entrevistado
A = Bom dia Irmão Saturnino como estás!
B = Bom dia
A = venho aqui em relação com o meu estudo que liga com a cultura tradicional de TimorLeste, especialmente sobre casa tradicional ritual, tara bandu, ofertas materiais e cerimónias
rituais.
Algumas informações foram recolhidas através das pesquisas bibliográficas, experiências
infantis, por isso para ter informações mais detalhados venho citar o seu tempo para
entrevistar e dar mais informações concretas, enriquecer ideias para elaboração deste trabalho
científico.
Antes de dar informações gostaria de explicar um por um começando com casa tradicional
ritual, depois passando para tara bandu e o último sobre ofertas rituais.
B = acerca da casa tradicional ritual que estamos aqui debaixo, é a casa tradicional de Bucoli,
Baha sorulale. Antes de sair para cortar árvores que vão utilizar como materiais de construção
em primeiro lugar tem de dar conhecimento ao tio umane mais velho (lela umo anaulu), e sua
mulher antes de ir contar árvores. As materiais que tem de levar primeiro na mão é um parão
e um machado, mas o primeiro procedimento é matar um cabrito e um frango que serve para
afiar o parão e o machado, este é o requisito inicial. Antes de ir pedimos licença aos nossos
pais e antepassados para mudar todos os bens dos nossos antepassados num lugar provisório
e seguro. Para cortar árvores também tem de pedir licença a natureza, o ofertório é matar um
cabrito e um porco e utilizar o sangue destes animais para fazer rituais da abertura. A primeira
árvore que vão cortar funciona-se como coluna principal (ri asukai/coluna masculino), a
segunda funciona como coluna secundária (ri anuata/coluna feminina), e o terceiro 6 ou 8
colunas da cama (ri resa) desta casa cultural ritual e tradicional. A seguida cortar travessão
principal (uata bobo’o) e mais outros baseado com as necessidades. Depois de cortar tudo o
que precisava para a construção da casa ritual tradicional e antes de transportar ou levar até
o lugar onde vai construir, tem de levar materiais de agradecimento como, tabaco, cigarro,
betel, calcário, noz areca para servir a natureza e arranjar cabritos e porcos para consumir
juntos no mato e com sangue destes animais simbolizam juntar de novo as partes das plantas
que foram cortadas como ação de agradecimento a Deus através da natureza. Depois de
carregar até o lugar destinado é obrigado matar cabritos e porcos para agradecimento e pedir
licença para o lançamento da primeira pedra. Cavar a terra quer dizer ferir, por isso todos os
procedimentos da construção são muito rigorosos e obrigatórios.
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Palavras rituais:
As colunas, os travessões consideram como elementos da família que representa pai, mãe e
por isso utiliza-se palavras rituais que agradam aos antepassados para que a cerimónia e a
construção corriam bem sucesso e por fim mudar de outra vez os bens dos antepassados para
dentro da casa ritual. Palavras de honra no ritual “Pedimos desculpa e convidamos outra vez
porque durante este período do tempo todos os vossos bens que representam as vossas
presenças estão fora e mal protegidos contra o calor o frio, a chuva, mas hoje convidamos
para entrar de novo e ficar permanente dentro desta vossa casa que é a casa sagrada e ritual
tradicional familiar. Desde o tempo colonial português, tempo da ocupação ilegal indonésia
destruiu e queimou a vossa casa e depois da nossa independência que começamos a organizar
para reconstruir de novo e agora já está pronto para utilizar como deve ser.
(…), falamos sobre casa tradicional/uma adat/uma lisan e uma lulik, não podemos ignorar
costume ligação tradicional familiar (umane e fetosan). Umane dedica aos pais, irmãos e
familiares da parte esposa. Fetosan dedica aos pais, irmãos e familiares que pertencem ao
marido/esposo. Cada parte respeita a cultura e tradição timorense. Umane oferecem porcos,
arroz e tais e eles são obrigatórios de comer/consumir só carne do cabrito, búfalo e frango
durante a cerimónia. Carne do Porco é proibida, se por descuido de oferecer e descobrir pela
parte da família umane que é carne do porco, tem de dar multa obrigatório um cabrito ou
búfalo vivo pela parte da família do marido/esposo (significa limpar a língua por causa da carne
proibida). Fetosan oferecem cabrito, búfalo, frango e vinho e eles são obrigatórios de comer
só carne do porco, as outras carnes são proibidas nesta cerimónia familiar. É o mesmo caso
por descuido de oferecer e descobrir pela parte da família fetosan que é carne do cabrito ou
búfalo, tem de dar multa obrigatório um porco vivo pela parte da família da esposa. Estas são
as regras populares das culturas tradicionais timorenses.
Nesta cultura familiar, para assegurar bem as materiais da construção a família que representa
lela/umane (manu inan) tragam 1 tais/pano tradicional feita de tecer grande e outra pequena
e a família que representa lela/umane (manu aman), também tragam 1 tais grande e outra
pequena. Para outros umane representadas como irmãos, pela umane (boralima), também
ofereceram duas peças de tais pequena e grande e juntam mais outros ao completar 8 peças
de tais pequenas e grandes. Chamamos outra vez da parte fetosan/uwasae, juntaram com
umane/lela para construir a casa até feita e limpar todos os restos materiais que estão
espalhados dentro e fora da casa ritual. As partes das famílias umane/lela tragam tais e as
partes das famílias fetosan/uwasae tragam dinheiros, cabritos e búfalos. Para transferir/mudar
as materiais primas dentro da casa ritual, as pedras que vão utilizar para cozinhar, utilizamse tais para por em colo destas pedras até entrar no quarto reservada/inferior (s’hobilale),
não foram autorizadas de utilizar fogo que vem dos fósforos ou gás, mas o fogo vem próprio
das raspadinhas entre bambu e bambu que surgem fogo e preparar numa fogueira no lugar
destinado para matar cabrito e frangos e despois da cerimónia inicial que leva o fogo para
dentro da casa e cozinhar com a utilização das pedras que foram transferidas. Antes de
carregar e mudar todos os bens dos antepassados e subir a escada principal e entrar dentro
da casa ritual, também precisa de matar um cabrito e porco para dar de comer aos
fetosan/uwasae e umane/lela, para ajudar carregar todos os bens dos antepassados que
guardaram no lugar provisório para a casa ritual e tradicional.
No dia seguinte é o dia determinado para caçar os ratos (neste caso não são ratos verdadeiros,
mas são as pessoas que representam ratos em cima da telha/palhas da casa. Convidaram os
representantes das famílias de umane/lela e fetosan/uwasae, para entrar na casa ritual e
consumir os órgãos principais dos animais como (fígado, coração, língua, pulmão, rins e mais
outras partes) da carne do porco e cabrito que servem para esta cerimónia tradicional. Depois
de consumir os restos dos ossos e carne atiraram espalhados em cima da telha/palha, assim
funcionam as caças dos ratos. Estão lá em cima da palha/telha da casa os representantes dos
ratos e todas as pessoas que estão presentes no chão podem atirar as pessoas que estão em
cima da casa com qualquer objeto/material leve, até a cerimónia da caça dos ratos terminar.
Tara-Bandu:
B = acerca de Tara-Bandu depois da guerra e voltaremos cada um para seu lugar, iniciaram
com Tara-Bandu para proteger o ambiente e as plantações agrícolas, juntaram todos e
mataram búfalos para realizar a cerimónia de tara bandu. O suco de Bucoli tem as suas balizas
que ligam até a praia e outros sucos vizinhos, por isso quando o símbolo de tara bandu está
afixada nos pontos determinados serão válidas as proibições de Tara-Bandu incluindo ambiente
e biodiversidade em todas as zonas que pertencem ao tereno de Bucoli. Depende com os dados
e balizas anteriores que Uaicua, Uaiwono e metade de Caisido também fazem parte.
Antigamente cada pessoa tem o seu terreno próprio, tem a sua plantação, cada pessoa
identifica as suas plantações que cultivaram juntos nos terrenos abertos, mas agora mantemos
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algumas partes e outras representam as propriedades ou patrimónios do governo ou do
estado. (…), a minha preocupação e desentendimento atual é se uma planta que pertence de
uma pessoa, mas está a crescer dentro do quintal da outra pessoa, quem vai pertencer o
próprio dono ou ao dono do quintal?
Para realizar tara bandu fazem uma cobrança familiar quem tem plantação deve contribuir um
dólar por uma planta, quem tem mais cobra-se mais. Também os que foram penalizados de
multa por ser apanhados devem trazer animais, arroz e vinho. Alguns voluntariamente
ofereceram comidas e frangos para apoiar a cerimónia. O governo em si apoio o orçamento
para realizar a cerimónia de tara bandu. Fizemos uma intercala de tara bandu em cinco a cinco
anos. Na realização da cerimónia ritual todas as materiais que vão utilizar devem seguir as
instruções dos rituais e não utilizarem materiais modernas feitas de metais.
A = neste momento as plantações estão em condições de tara bandu ou kore bandu?
B = ainda estamos na fase de kore bandu, estamos livres cada um para apanhar e fazer
colheitas porque ainda não chegou o tempo para iniciar tara bandu. O Governo e autoridades
locais, conselho do Suco tem de apoiar máximo aos makaleha/makhein/polícia florestal
tradicional para controlar melhor porque tem grande espaço do terreno e também muito largo
para fazer vigilâncias. O peso do makaleha/makhein antigamente muitas pessoas ficaram
receios com as suas presenças como, agora a maioria das pessoas receiam as presenças das
polícias florestais. Os apoios do governo entregam cada um para os conselhos dos sucos e
distribuem para os chefes das aldeias e juntaram com Lia Nain, makaleha e a comunidade
para gerir e utilizar estes apoios para realizar a tara bandu. Ainda estou a esperar que o
governo já identificou que com a minha iniciativa liderança de estabelecer e contruir esta casa
ritual tradicional e cultural e vão apoiar alguns fundos, mas até a data ainda não concretizar.

A = Qual é sentido principal de tara bandu?
B = O sentido de tara bandu quer dizer proibir cada pessoa de não apanhar o produto das
plantações agrícolas do seu próprio, das outras pessoas incluem o que pertencem dos vizinhos.
Cada pessoa tem o direito sobre a sua plantação. Se apanhar uma pessoa roubar o produto
agrícola das outras pessoas serão penalizados com a multa de cinco dólares cada fruta, ou
cada cesto, cortar uma planta de bananeira dez dólares, cortar as árvores multar um cabrito
cada árvore, mas isso também depende do dono da planta pode exigir mais do que quiser.
Baseado com o regulamento Interno do suco de Bucoli, quem roubar e estragar um multar
com dez. Roubar um cabrito pagar com dez cabritos, um búfalo pagar com dez búfalo. Não
conseguiu roubar o cavalo, mas desligou corda do cavalo considerou roubar o cavalo, por é
obrigatório de pagar dez cavalos, porque o cavalo vai fugir e estragar as plantações que
também digamos estragar o ambiente.
A = já temos o Decreto-Lei, sobre Proteção Ambiental e Tara-Bandu. Ouviu falar sobre isso?
E implementou algumas partes aqui em Bucoli?
B = sim por isso que o Governo apoio fundos e materiais para realizar a cerimónia de tara
bandu. Quando há programa para realizar Tara-Bandu normalmente reunimos as pessoas que
tem experiências em tara-bandu com o conselho do suco decidimos para estabelecer horário
e identificar nove pontos como locais para afixar o símbolo de Tara-Bandu.
A = Sabe que o Decreto-Lei de Tara-Bandu não dirige só para proibições dos produtos
agrícolas, mas tem o sentido muito amplo que liga com a educação cívica, a segurança, paz e
estabilidade comunitária?
B = anteriormente focando mais para as plantações e baliza dos quintais ou terreno
vizinhanças, mas agora a proibição aplica-se também para os que criem problemas entres
jovens, difamar ou insultar, atacar, violências domésticas, abuso ou violação sexual, queima
das matas e mais outros ligado com o ambiente e a natureza já tem tudo sanções no
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Regulamento Interno do Suco. Aqui em Bucoli o mais sensível é insultar uns aos outros e
aplicar linguagens desagradas, tende de pagar multa um búfalo e mais outras materiais de
apoios para cumprir as normas de tara-bandu. Se apanhar um casado fazer adultério com
outra pessoa também já está inscrito as suas sanções no Regulamento Interno do Suco. Quase
todas as sanções já estão registadas por isso Bucoli fica mais tranquilho do que antes.
Já resolveu vários assuntos, podem resolver particularmente nos bairros não precisa de pagar
muito e até pode dispensar da multa. Mas o problema já dirigiu ao Suco é obrigatoriamente
cumprir as sanções depende do conselho do suco que vai determinar.
Tara-bandu no tempo português só aplica para plantações e animais domésticos, mas neste
momento também aplica para os animais silvestres como, veado, javali, e outros animais do
mato, da água e do mar.
Com rituais ligados a natureza fortifica a proibição de tara-bandu, porque as pessoas que tem
intenções para roubar qualquer coisa não só ter medo do makaleha/makhein porque eles
normalmente são pessoas, ter medo porque se apanhar tem que pagar a multa. As pessoas
ficam mais receios por causa do ritual que dar promessas a natureza se alguém praticar estas
ações não for apanhado pelo makaleha, vai sofrer com várias doenças contagiosas
prejudicadas pela própria natureza.
A cerimónia de tara-bandu avisam-se por meio de bater tambor ou cornetas são sinais de
avisos ao público para participar. Mas no tempo de kore bandu é só avisar sem utilizar qualquer
instrumento. A duração de tara-bandu sobre plantações depende do acordo pode ser seis
meses ou pode ser mais. Mas a duração de tara-bandu para a educação cívica, segurança, paz
e conflito vai manter tudo o ano inteiro.

A = qual a diferença de tara-bandu no tempo colonial e o tempo atual?
B = os procedimentos das cerimónias são a mesma forma, mas cada zona tem o seu estilo
ritual no seu próprio dialeto e assim também nos usos materiais diferenciam uns aos outros.
Mas no tempo colonial era muito rigoroso, se apanhar uma pessoa a roubar obrigatoriamente
dar multa, apanhar palmatórias na mão e castigar (mandar trabalhar, guardar os gados, fazer
hortas e várzeas) mas se comete crime tem que meter na prisão.
A = Vantagens e desvantagens de tara-bandu baseado com sua informação?
B = sim as vantagens são diminuir os problemas de roubos, estragos e outros assuntos
criminais contra o ambiente e os direitos humanos. Aumentar o volume do produto agrícola
na aplicação de kore bandu. As desvantagens ao comparar anteriormente quando aplica kore
bandu cada dono das plantações contribui os seus produtos agrícolas voluntários ao makaleha
ou makhein, mas agora não tem nada nenhuma contribuição e as vezes ficam desmoralizados
para fazer vigilâncias durante o dia ou a noite.
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Makaleha faz o seu controlo se apanhar alguma pessoa a roubar os bens dos outros capturar
e entregar ao major/jurista que resolve o problema familiar (Uatu sa’a kadi), não pode
ultrapassar as regras e levar direitamente ao conselho do suco, mas em primeiro entrega-se
ao major. O major vai chamar os pais e a família do suspeito e também o dono da plantação.
Se conseguir resolver familiar fica encerrado, mas se não conseguiu resolver vai dirigir-se ao
chefe da Aldeia tem de pagar 25 dólares se não tiver solução vai dirigir direitamente ao
conselho do Suco e pagar o dobro no registo.

Ao finalizar agradeço muito obrigado pelo tempo disponível
Bucoli, 12 de janeiro de 2018
Entrevistador,

Gabriel António de Sá
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Anexo 4 - Debate Académico
Carta convite do debate académico
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Modelo consentimento Informado do
Debate Académico
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Guião do debate Académico
Aveiro, 18 de abril de 2018
Início 15h30
15h30-15h35:
Agradecer a presença das pessoas e fazer o enquadramento do debate (5 minutos)
✓ Explicar as finalidades
✓ Explicar a organização do debate, que vai ter três momentos
“Cada uma destas fases, parte de uma questão para reflexão.
Estas questões estão registadas numa folha em cada uma das 4 mesas.
A ideia é discutir em grupo cerca de 10 minutos cada uma das questões, registar as
ideias principais na folha e depois partilhar com todos através de um porta voz (2-3
min). Repete-se este procedimento 4 vezes no final haverá um pequeno momento
síntese.
Explicar que vamos tomar notas, registar gravação áudio e tirar algumas
fotografias. Perguntar se há alguém que não concorda e para esse feito preencher
consentimento.”
• 15h35-15h45: Enquadramento da investigação (10 minutos)
✓ Finalidades da investigação
✓ Metodologia da investigação (o plano geral e o que já foi feito – estudo 1,
estudo 2 e estudo 3)
✓ Primeiros resultados e Produtos da investigação
•

15h45-17h15: Debate

Reforçar importância de cumprir com os tempos. Ideia é terminar às 17h30.
Questão
Questão
Questão
Questão

1
2
3
4 – momento síntese.

Gabriel fecha a discussão com base nas ideias mais importantes & Agradece
novamente e convida lanche.
• 17h15 – Lanche convívio.
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Questão do debate

Questão 1
Existe Alterações Climáticas em Timor-Leste? Sim, Porquê?
Que exemplos?
Questão 2
O que pensa sobre a Política atual de Timor-Leste relativamente às Alterações
Climáticas e às Energias? Estamos no caminho certo? Identifica os Problemas? Quais?
Questão 3
O que considera que falta fazer, em TL sobre Políticas Energéticas e Alterações
Climáticas?
Quem deve estar envolvido nesse processo? Porquê?

Questão 4
Das ideias apresentadas durante este debate:
Quais consideram ser os principais problemas?
Que estratégias/ações é que Timor-Leste pode adotar para ultrapassá-los?
Dessas estratégias/ações qual a mais prioritária?
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Anexo 5 - Imagens /fotografias dos rituais de
Tara-Bandu
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