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Oh Timor, tu és minha terra, a terra que eu nasci e 
cresci. Tua terra e teu nome sempre perfumosos no 

mundo inteiro, o teu sangue cai gota a gota, o teu osso 
distribuído em todo canto, mas sempre nós salvamos 

tua vida e teu destino. Oh Timor, o seu nome é Timor, 
sempre sentiremos pena da tua memória, tua cor é 

moreno, o seu símbolo é crocodilo. Sempre te 
cuidaremos, fazermos verde e fortalecer tua área na 
origem do superior até posterior como o sangue que 
circula sempre do nosso coração e seja nossa carne 

cheia e formosa aproximarem muitas caveiras. Mas que 
somos longe de te, sentimos nervosa por saudades de te 

largamos, sendo assim se continuarmos achar o 
caminho para lhe proteger e desenvolver, defender o 

seu patrimônio, busca o conhecimento para multiplicar 
a tua geração a partir da área seca até marinha, começo 

do mar feminino até masculino, em parte superior até 
posterior, para continuar sempre fortalecida e diminuir 

o crime por sociedade que contra a tua beleza.  Oh 
Timor tua terra é sagrada, tua identidade que ser tua 

riqueza e também ser a nossa riqueza, tu tens 
manifestado tua privacidade mesmo que pequeno e 

novo, será um exemplo no mundo inteiro, somos teu 
futuro, com amor que temos te serviremos para sempre. 

Oh Timor... Oh Timor... Oh Timor... Mesmo que 
vivamos em sofrimento, mas nunca voltaremos pra 

atrás e nem te desprezaremos.  A nossa fama, a nossa 
carne, e a nossa alma são teus. 

(Lara Maria Aquino Guterres) 
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RESUMO 

Desde inicio 2003 houve grande discussão entre governo e ONGs nacionais e locais, sobre a 
degradação ambiental e suas consequências na vida da sociedade atual e para as gerações 
futuras do Timor Leste. Levantando questionamentos sobre como recuperar o ambiente 
depois de tantos anos destruição ao longo da história do País. Chegou-se a uma resolução na 
concordância que a partir da unidade de gestão ambiental e de recursos naturais busca-se 
encurtar a pobreza do ambiente. Tendo como base algumas referências a nível mundial como 
a convenção internacional de Kyoto, convenção de Viena e o protocolo de Montreal, que 
abordam questões interessantes em nível de proteção dos recursos naturais, como a discussão 
sobre mudanças climáticas e efeito estufa, estudo dos gases que destrói a camada de ozônio, 
portanto o governo de Timor Leste cria uma política da gestão do ambiente, para controlar 
todas as atividades e os espaços da comunidade a elaboração de planos de estratégias que 
visam proteger as florestas e consequentemente a biodiversidade de existente em cada 
ecossistema, permitindo assim a segurança alimentar, por parte da manutenção da diversidade 
de alimentos e assim se admitir o desenvolvimento da economia e ambiente sustentável. para 
que o uso desses recursos na atualidade não comprometam as gerações futuras, seja pela 
indisponibilidade dos mesmos na natureza ou com consequências mais graves como desastres 
ambientais. Com descobrimento desta política e gestão ambiental, na DNMA e ONG, através 
da pesquisa, busca responder a questão central: quais são as questões centrais que ocupe o 
lugar no debate dos textos oficiais do Timor Leste? Tendo objetivo principal de analisar e 
Identificar a questão que, ocupe o lugar central dos debates nos textos oficiais das políticas 
públicas ambientais em Timor Leste; Conhecer as políticas ambientais na escola e na 
comunidade. A metodologia usada foi baseada na ideia de Gil (1999) de pesquisa descritiva 
exploratória, onde foram elaboradas hipóteses e a partir delas foi elaborado questionário com 
15 perguntas abertas e 07 questões específicas, onde os entrevistados fizeram uma avaliação 
da situação ambiental relacionando com as questões políticas, sociais e econômicas.  Sabe-se 
que ainda as pesquisas relacionadas ao meio ambiente no Timor Leste são incipientes, que 
elas têm avançado conforme o País tem se desenvolvido, pois devido à falta de equipamentos, 
e estrutura física para realização dos trabalhos os profissionais interessados na área sentem-se 
muito limitados. Os resultados alcançados a partir dessa pesquisa demonstram que a 
população tem um conhecimento superficial sobre as causas dos problemas ambientais, mas 
reconhecem a existência deles, possuem disponibilidade a participar das mobilizações que 
visam garantir seguridade ao meio ambiente, são cientes que atividades humanas como 
desmatamento, queimadas e acúmulo de lixo nos centros urbanos e outros geram graves 
consequências ao meio ambiente e consequentemente a suas vidas, seja por meio do 
aquecimento global, catástrofes naturais, desertificação e surgimento de doenças por consumo 
de alimentos contaminados por uma forma de produção inadequada e outros. A política e 
gestão ambiental pretende limitar as ações humanas que tragam prejuízos ao meio ambiente, 
porém tem por objetivo principal a realização de trabalhos de base, conscientizando a 
população a respeito da importância da preservação dos recursos naturais, para que o ser 
humano passe a se observar como um ser integrante da natureza e que cada elemento dela 
possui sua importância, existindo assim uma relação de simbiose entre os homens, animais, 
plantas e os recursos naturais. 

Palavras chave: Política ambiental, Programa de Desenvolvimento, Educação ambiental, 

Ambiente sustentável. 
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ABSTRACT 

 

From the beginning of 2003 there was great discussion between government and national and 
local ONGs, on the environmental degradation and his consequences in the life of the current 
society and for the future generations of the East Timor. Standing up questions be left as 
destruction will recover the environment after so many years along the history of the Country. 
It approached to a resolution in the agreement that from the unity of environmental 
management and of natural resources looks to shorten the poverty of the environment. Taking 
some references as a base at world-wide level like the international convention of Kyoto, 
convention of Vienna and the protocol of Montreal, which board interesting questions in level 
of protection of the natural resources, like the discussion on climatic changes and greenhouse 
effect, study of the gases that destroys the ozone layer, so the government of East Timor 
raises a politics of the management of the environment, to control all the activities and the 
spaces of the community to preparation of plans of strategies that aim to protect the forests 
and consequently the biodiversity of existent one in each ecosystem, allowing so the food 
security, for part of the maintenance of the diversity of foods and so to be admitted the 
development of the economy and sustainable environment. Why the use of these resources in 
the present do not they compromise the future generations, be for the indisponibility of same 
in the nature or with more serious consequences like environmental disasters. With discovery 
of this politics and environmental management, in the DNMA and ONG, through the inquiry, 
search to answer the central question: what are the central questions what the place occupies 
in the discussion of the official texts of the East Timor? Having principal objective to analyst 
and to identify the question what, the central place of the discussions occupies in the official 
texts of the public environmental politics in East Timor; To know the environmental politics 
in the school and in the community. The worn-out methodology was based on the idea of Gil 
(1999) of descriptive inquiry exploratory, where hypotheses were prepared and from them 
questionnaire was prepared with 15 open questions and 07 specific questions, where the 
interviewed ones did an evaluation of the environmental situation connecting with the 
political, social and economical questions. One is known that still the inquiries made a list to 
the environment in the healthy East Timor incipient, what they have been advancing 
according to the Country has if developed, since due to the lack of equipments, and physical 
structure for realization of the works the professionals interested in the area feel very limited. 
The results reached from this inquiry demonstrate that the population has a superficial 
knowledge on the causes of the environmental problems, but they recognize their existence, 
have availability to participate of the mobilization that aim to guarantee security to the 
environment, they are aware which human activities like deforestation, forest fires and 
accumulation of garbage in the urban centers and others produce serious consequences to the 
environment and consequently her his lives, be through the global heating, natural 
catastrophes, desertification and appearance of diseases for consumption of foods 
contaminated by the form of unsuitable production and others. The politics and environmental 
management intends to limit the human actions that swallow damages to the environment, 
however it takes the realization of basic works as a principal objective, making the population 
aware as to the importance of the preservation of the natural resources, for which it start to 
point out the human being to him like an integrant being of the nature and which her each 
element have his importance, when there is so a relation of symbiosis between the men, 
animals, plants and the natural resources. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A política ambiental é um conjunto de metas e instrumento que visam reduzir 
os impactos negativos da ação antrópica - aquelas resultantes da ação humana 
sobre o meio ambiente. Com toda política, possui justificativa para 
existência, fundamentação teórica, metas e instrumento, prevê penalidade 
para aqueles que não cumprem as normas estabelecidas. Dessa forma, a 
política também interfere nas atividades de econômica constituindo 
influência política industrial de comercio (MAY, 2003, p. 135). 

Meu país Timor Leste é o lugar das minhas reflexões teóricas sobre o meio 

ambiente. Esse é um país em que o governo, para obter uma organização coerente com 

os objetivos de desenvolver o país em seus aspectos políticos, econômicos, 

educacionais, de saúde pública e em outros aspectos essenciais à população, tem 

procurado investir em políticas públicas para o bem-estar social, que implica no 

desenvolvimento econômico associado à preservação ambiental. Essas políticas servem 

para o estabelecimento de normatizações (Leis) e para a obtenção de liderança 

governacional, mediante o cultivo das culturas existentes.  

Timor Leste é um país situado na Ásia, geograficamente localizado no Oriente 

Leste da Indonésia, com uma parte ao sudeste Asiático. Seus habitantes têm esperança 

de que, futuramente, com todos contribuindo para o desenvolvimento, esse país seja 

reconhecido internacionalmente em relação às formas de produção sustentável. Este 

motivo serve de incentivo para que os governantes não ignorem seu compromisso social 

de poder organizar e controlar as questões relativas com a saúde pública, a economia e o 

meio ambiente.  

Os problemas ambientais no Timor Leste ocorrem, principalmente, devido 

deficiências na gestão pública e por causa de atividades humanas individualizadas, ou 

seja, de grupos privados e públicos que não se preocupam com a temática do meio 

ambiente. Assim, as leis que normatizam a política de intervenção dão legitimidade aos 

que se estabelecem, proporcionando algumas “vantagens” às empresas internacionais, 

ONGs, e também para as comunidades ao explorar os recursos naturais com a 

implantação de empresas.  

O desenvolvimento da vida dos indivíduos depende das condições ambientais e 

das técnicas de produção ecológicas direcionada a busca da redução da degradação, 
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indo contra as ideias capitalistas que visam apenas lucro, essa redução é parte 

importante para uma garantia de futuro e de desenvolvimento sustentável, numa lógica 

de relações de trocas em que “[...] há uma incessante interconectividade entre todos os 

elementos da totalidade, não há nada que não se complemente em todo o universo” 

(CAMARGO, 2005, p. 50).  

Os capitalistas, no seu afã de sucesso no mundo dos negócios, procuram explorar 

os recursos naturais. Esses empreendedores, em sua grande maioria, são de outros 

países mais desenvolvidos e procuram usar/capturar e extrair os elementos naturais sem 

a responsabilidade social para com o meio ambiente. Com isso, o governo do Timor 

Leste, às vezes, não consegue resolver o problema, em razão da falta de uma política 

pública de investimentos dentro do país.  

Os setores do governo estão ainda elaborando estratégias na tentativa de produzir 

um documento de gestão pública, ou seja, um plano de ação governamental. Como 

exemplo, podemos destacar planos relacionados às questões econômicas, à educação, à 

saúde e ao ambiente na possibilidade, para que se saiba gerenciar e controlar problemas 

ambientais. Para Tassara,  

a crise ambiental é, portanto, uma crise política da razão, que não encontra 
significações dentro do esquema de representações cientificas existentes para 
o reconhecimento da natureza social do mundo, que foi histórica, técnica e 
civilizatoriamente produzida. Uma crise política da razão frente à não 
explicação da natureza social da natureza e de suas implicações sobre o 
conhecimento e suas relações com a sociedade e o futuro” (TASSARA, 
1992, p. 11-15). 
 

Em face da implementação do desenvolvimento para a sustentabilidade que se faz 

essencial para a população, deve-se observar que esse país também possui algumas 

limitações de recursos humanos com habilidade e competências para incorporar ações 

mais pertinentes em termos de conhecimentos teóricos mais amplos em relação ao 

domínio de teorias sistêmicas para tentar liderar, organizar, controlar e implantar uma 

política de intervenção mais apropriada para enfrentar os problemas ambientais 

advindos das atividades de determinados grupos empresariais e de outros grupos.  

Vale ressaltar que o povo do Timor Leste tem uma relação forte com o ambiente 

natural para a obtenção de alimentação, materiais de construção, e extração de recursos 

naturais. Por essa relação aconteceu o desmatamento florestal, com vista à obtenção de 

combustíveis para as necessidades familiares na comunidade rural. Durante anos, o 

Timor Leste enfrentou muita destruição decorrente das queimadas das florestas, essa 
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destruição ocorreu na forma de erosões, inundações, diminuição de espécies e causando 

doenças respiratórias na população. 

A maioria da população que convive na área rural depende desse espaço para 

sobreviver e continua fazendo uso desordenado das matas, porque os vegetais estão 

sendo utilizados como combustível para as famílias e para a venda de madeiras (lenhas) 

para as populações na cidade urbana. O problema da poluição ambiental existe em 

maior intensidade na capital Díli, devido à emissão de gases pelos automóveis, os lixos 

domésticos e os dejetos líquidos, o que acarreta prejuízos na qualidade do ar; existindo, 

portanto muita degradação ao ambiente.  

Esta pesquisa é necessária para responder a minha inquietação sobre, como 

proteger, preservar, conservar o ambiente de modo sustentável? Que tipo de relação há 

entre os homens a natureza já que estão desmatando tanto para sua própria 

sobrevivência e não encontram alternativas? Como os governantes podem criar políticas 

públicas, mediante legislações, para investir numa política ambiental mediante 

legislações? De que maneira o ensino de ciência pode contribuir para minimizar os 

agravantes do ambiente? Como as políticas educacionais podem criar parâmetros e 

diretrizes para o ensino de ciências com vistas à problemática ambiental tão presente 

neste contexto? 

As questões acima foram ancoradas em teóricos de Chauí, (2007, p.47); Freire, 

(2005); Castelss, (1999); Guareschi, (2004, p. 180); Leff, (2001); May, (2003, 135), que 

tratam dessa temática, nos auxiliando na compreensão e análises dos programas de 

gestão ambiental na direção Nacional do Meio Ambiente do Timor Leste, 

perspectivando uma análise textual das políticas ambientais para o ensino de ciências.  

Para fins de estudos essa dissertação objetiva:  

 Analisar os documentos oficiais das políticas públicas em Timor Leste para 

entender como a questão ambiental está inserida nos textos oficiais; 

 Entender a forma como as políticas públicas ambientais são tratadas na 

comunidade; 

 Propor alternativas para o ensino de ciências a partir dos resultados desta 

pesquisa para as escolas pública em Timor Leste. 

 
Referente à natureza de análise, a partir dos autores científicos, a coleta dos 

dados foi definida por meio dos seguintes instrumentos de pesquisa: questionários, 



           4 

 

entrevistas, textos oficiais e outros documentos essenciais para a compreensão da 

problemática aqui apresentada, sobretudo os aspectos metodológicos que definem, 

explicitamente, onde, quando e como os dados foram coletados, a quantidade e as 

características dos elementos envolvidos e os métodos e materiais utilizados para a 

coleta dos dados (GIL, 1999).  

A pesquisa foi realizada na Direção Nacional do Meio Ambiente (DNMA), 

localizada na capital Díli do país. Os dados foram coletados para responder o percurso 

de questionários composto por 15 (quinze) perguntas abertas; um roteiro de entrevista 

com 07 (sete) questões, documentos secundários e os textos oficiais. Salienta-se que 

durante a pesquisa obtivemos a presença de 06 (seis) chefes de departamentos, da 

autoridade local, do chefe executivo de ONG “Haburas” como os sujeitos das pesquisas. 

O presente texto envolve quatro capítulos. O primeiro capítulo intitula-se 

“ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS TIMOR LESTE”, que remete o ambiente do 

Timor Leste, às situações atuais ambientais e aos problemas ambientais, à degradação 

ambiental e à educação ambiental. O segundo capítulo “ELEMENTOS DA 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO TIMOR LESTE E OS PROGRAMAS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS”, remetendo às competências das leis e aos programas, às 

ações, considerando os textos oficiais. O terceiro capítulo é “MÉTODO”, e trata sobre 

as técnicas e instrumentos de coleta dos dados. O capítulo 4 intitula-se “ANÁLISE E 

RESULTADO - Políticas Ambientais No Timor Leste - Uma Análise Dos Textos 

Oficiais”, abordando sobre as análises dos textos oficiais, técnicas e as análises dos 

questionários que foi organizado nos blocos temáticos; Análise e Tratamento dos Dados 

da Entrevista das dimensões dos entrevistados que, foram organizados na categoria de 

análise.  

Por fim, são abordadas algumas considerações finais que tem por objetivos de 

pesquisa as análises finais dos questionários e entrevistas. Após essas considerações são 

apresentadas as referências que ancoraram o referido estudo. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS TIMOR LESTE 

 

A República Democrática de Timor Leste (RDTL) representa um país que se 

encontra em fase de iniciação na organização de seu espaço em relação ao 

planejamento, que visa estabelecer uma política pública de gestão, avaliação, 

construção, justiça, educação, saúde e estabilidade econômica, buscando uma relação 

bilateral e multilateral da economia e da agricultura, de maneira mais sustentável para 

a nação.  

Neste sentido, buscar um desenvolvimento voltado para os fatores ambientais é 

uma prioridade para o governo, com intuito de possibilitar a sustentabilidade dos 

recursos naturais para seus cidadãos, ou seja, o direito à vida saudável. A presença de 

vários esforços suportados pelo governo se categoriza, potencialmente, na 

configuração de uma prosperidade para a nação.  

Em relação às políticas que permitem ao país preservar/conservar o que seja a 

riqueza em si própria, faz-se necessário a presença de uma instituição governamental 

para organizar e estabelecer leis que normatizem a proteção/conservação da floresta, 

matas, áreas de plantações e os animais ou seres vivos que habitam esse espaço, desde 

os micro-organismos até os animais de grande porte, como os mamíferos. Portanto, 

para manter a vida indivíduos necessita-se da elaboração de programas embasados no 

respeito à vida com base em regras e critérios para uma gestão ambiental.  

Neste sentido, a lei é uma ferramenta, reguladora e orientadora de todas as 

atividades, uma vez que a vida que estabelece o respeito à saúde e ao bem-estar social, 

para que se viva em consonância da dependência com o meio ambiente. Sendo que as 

leis, portanto, estabelecem um esforço das políticas públicas em controlar o ambiente 

por meio de monitoramentos dos danos socioambientais causada pela comunidade.  

 

1.1.   Conflitos ambientais 

 

Dantes (2008), ao abordar a temática dos conflitos ambientais, traz o 

questionamento: “Quais são os conflitos e como deve ser feito para resolver os 
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impactos ambientais?” Neste sentido, os conflitos se configuram em um objetivo de 

raciocínio que somente pode ocorrer quando houver uma parte que prejudica a outra, 

ou podemos dizer que o conflito é a associação entre dois componentes de diferentes 

ideias, em que cada um deles se mantém em suas noções, produzindo um impacto não 

desejável sobre o outro. 

O ambiente é a vida de todos nós, pois fazemos parte do ambiente. Por isso, é 

muito importante que sejam propiciados equilíbrios entre os ecossistemas. Como 

exemplo, podemos relatar um fato concreto, a ser destacado nesse estudo é a 

instalação da energia elétrica que teve início na capital Díli, indo até a região rural, 

que implicou no desmatamento de muitas espécies florestais, para facilitar a instalação 

das redes de eletricidade, por outro lado tem trazido benefícios nos sentido de 

melhoria de vida para a população, sendo que o fato vem a ser um impasse, já que as 

autoridades não tem se preocupado em substituir a área silvícola da região.  

 

1.1.1 Degradação Ambiental  

 

A degradação ambiental pode resultar do descarte de resíduos no meio 

ambiente sem o devido tratamento. Uma maneira de se evitá-la é melhorando a 

capacidade de explorar formas alternativas de uso dos recursos ambientais, buscando 

beneficiar o meio ambiente. Isso pode ter efeitos econômicos, inclusive, pela 

reutilização de objetos, pela adoção de uma postura de (re) uso de componentes na 

indústria e na agricultura, de modo a atender às necessidades básicas.  

Neste sentido, podemos considerar a degradação ambiental, na abordagem de 

Araújo: 

envolve-se a redução dos potenciais de recursos renováveis ou uma 
combinação de pessoas agindo sobre a terra. Tal redução, levando ao 
abandono ou “desertificação” da terra (como, por exemplo, partes do 
Saara que eram habitadas até 6.000 anos), pode ser por processos 
naturais, tais como o ressecamento do clima atmosférico, processos 
naturais de erosão, alguns outros de formação do solo ou uma invasão 
natural de plantas ou animais nocivos. Pode ocorrer por ações 
antrópicas diretamente sobre o terreno ou indiretamente em razão das 
mudanças climáticas adversas induzidas pelo homem (2010, p. 19). 
 

 As atividades agrícolas que mais contribuem com a intensificação dessa degradação 

são: as queimadas florestais, plantio do terreno com sistemas e técnicas modernas por 

agricultores no processamento do uso da terra ou terreno que funcione efetivamente. 
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Assim, o governo deve investir em esforços por meio da criação de órgãos, a exemplo 

do Ministério Agricultura, objetivando supervisionar o funcionamento e as mudanças 

dos terrenos, as plantações feitas pelas comunidades, o que deve fazer parte também, 

além da elaboração de uma política pública do governo com incrementos de 

equipamentos para os processamentos dos terrenos.  

No Timor Leste há desastres ambientais desde o tempo colonial, relacionados a 

atividades humanas, sendo um exemplo delas: queimadas das florestais para capturar 

os guerrilheiros pela força indonésia entre 1975 e 1999; desastres naturais como as 

inundações que causam a erosão e outros problemas que trazem estragos ao meio 

ambiente de Timor Leste. Este tipo de degradação retira da superfície da terra os 

nutrientes e compostos químicos, sendo agravantes para a perda da vegetação e a 

desertificação.  

A degradação no Timor Leste acontece rotineiramente, ameaçando a vida e o 

crescimento dos seres vivos. A Direção Nacional do Meio Ambiente, abreviadamente 

designada por DNMA, tem por missão monitorar as políticas de desenvolvimento, 

proteção e conservação ambiental; elaborar, implementar e fiscalizar os regulamentos 

e normas sobre o meio ambiente, como trata o Capitulo I, NATUREZA E 

COMPETÊNCIAS na pasta ministerial. Para tanto, buscou-se saber, por meio de 

entrevista com gestores do governo Timor Leste ou do DNMA, como se dará o 

controle dessa degradação.  

A degradação pode ocorrer também por fatores naturais como, por exemplo: a 

intensidade das precipitações, pode-se destacar um fato que ocorreu na capital Díli, 

quando a água subiu ao local dos habitantes e a temperatura alcançou valores abaixo 

dos 100 C. Vale ressaltar que de acordo com a FAO (1980), o solo e a água são 

recursos vitais para a humanidade. Contudo, esses recursos são mal avaliados, pois 

somente 11% da área mundial não apresentam limitações para uso agrícola; em 28% o 

clima é muito seco, e em 10% é muito úmido; em 23% o solo apresenta desequilíbrios 

químicos críticos e em 22% é muito raso; os 6% restantes estão permanentemente 

congelados.  

Para Araújo, “[...] existem diferentes formas de degradação relacionadas aos 

vários componentes verticais de uma unidade de terra: atmosfera, vegetação, solo, 

geologia e hidrologia. A degradação ambiental pode ser proveniente, por exemplo, das 

condições atmosféricas adversas que vêm sendo induzidas pelo homem, provocando a 
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mudança do clima global” (2010, p. 20). Podendo ser da própria cobertura vegetal e 

da população animal (densidade e diversidade), por meio da ação do homem e se 

agravada por períodos de seca, de natureza mais ou menos cíclica como aconteceu em 

Sahel, sudeste da África e nordeste do Brasil.  

No entanto esse tipo de degradação já se mostrou reversível em poucos anos 

após o retorno das chuvas e do isolamento da área, frente à ocupação animal e 

humana. Entretanto, essa reversibilidade pode não ser estendida em relação à 

biodiversidade existente anteriormente. Dessa forma, a degradação das condições do 

solo é muito mais forte quando os processos de formação e regeneração do solo são 

muito lentos. 

O processo de crescimento da produção de alimentos no mundo nem sempre 

foi compatível com o ambiente. Pois,  

muitos dos impactos ambientais negativos, resultantes da atividade 
agrícola, estão ligados tanto à perda do habitat natural quanto ao uso 
de pesticidas e fertilizantes, apesar disso, a degradação do solo tem 
sido também um fator com implicação na produção de alimentos 
(ARAUJO, 2010, p. 20). 

  

Até a década de 1990, práticas agrícolas inadequadas contribuíram para a 

degradação de 562 milhões de hectares, aproximadamente 38% dos 1,5 bilhões de 

hectares de terras agricultáveis no mundo todo (OLDEMAN, 1994), danificando a 

capacidade produtiva. Desde então, as perdas continuaram a crescer ano a ano, com 5 

a 6 milhões de hectares apresentando degradação severa em todos os anos (UNEP, 

1997). 

A degradação se apresenta de diversas formas, sendo que a mais conhecida é a 

erosão do solo. Grande parte da erosão, aproximadamente 2/3, decorre da água que 

lava a camada superficial do solo, enquanto 1/3 é causada pela erosão eólica (WRI et 

al., 1992). Na análise da erosão do solo global estima-se que, dependendo da região, a 

perda de camada de superficial pode ser substituída, (BAROW, 1991). Os processos 

de formação do solo são lentos, necessitando de duzentos a mil anos para formar 2,5 

cm de solo, isso sob as condições agrícolas normais (KENDALL; PIMENTEL, 1991).  

As terras cultivadas podem ser degradadas de diversas outras formas além da 

erosão. A degradação física das práticas agrícolas (mecanização) pode levar à 

compactação e selagem do solo. O cultivo sucessivo sem períodos de repouso 
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suficientes ou sem a reposição de nutrientes com culturas de cobertura, esterco ou 

fertilizantes pode esgotar os nutrientes do solo. Além da aplicação exagerada de 

produtos químicos agrícolas pode matar os organismos benefícios do solo (WRI et al., 

1992). 

Geralmente, quando o clima e as atividades humanas são combinados tornando 

um solo anteriormente sadio em área devastada, a degradação aparentemente é 

irreversível. Entretanto, muitas formas de degradação podem ser remediadas pela 

reconstrução cuidadosa da saúde do solo (SCHERR; YADAV, 1996). As práticas 

agrícolas mais amistosas, que minimizam as operações de preparo do solo e reduzem 

seu potencial erosivo, estão se espalhando em diversos países, como: Marrocos, 

Filipinas e Tailândia, esses métodos incluem plantio em contorno, aterro, barreiras 

vegetativas e práticas de uso da terra de modo a ampliar a prática de gestão da água de 

irrigação, o que controla a salinização e diminui a quantidade de água necessária por 

hectares (SCHERR; YADAV, 1997). 

Para Leff, “[...] a degradação ambiental se manifesta como sintoma de uma 

crise de civilização, marcada pelo modelo de modernidade regido pelo predomínio do 

desenvolvimento da razão tecnológica sobre a organização da natureza” (1986, p. 17). 

A questão ambiental problematiza as próprias bases da produção; Aponta para a 

desconstrução do paradigma econômico da modernidade e para a construção de 

futuros possíveis fundados nos limites das leis da natureza, nos potenciais ecológicos, 

na produção de sentidos sociais e na criatividade humana. 

  

A figura 1 mostra a degradação ambiental pela comunidade, no ambiente de 

Timor Leste.   Vê se no anexo 3. Fonte de avaliação ambiental: 2009 

 A outra coisa da destruição da cobertura vegetal é o seu uso exagerado pelos 

proprietários e suas famílias, principalmente para a coleta de lenha como combustível. 
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Para suprirem suas necessidades em energia vital, muitas famílias nos países em 

desenvolvimento recorrem aos combustíveis de biomassa coletados livremente, 

inclusive sendo restos de culturas e adubo animal, mas que é, na maioria das vezes, a 

lenha. Quando a utilização anual de madeira excede a produtividade sustentável 

florestas e áreas reflorestadas são destruídas gradualmente. Isso por sua vez, inicia ou 

acelera a erosão do solo (FAO, 1983).  

Esse aspecto é uma realidade do país Timor Leste por que a maioria das 

populações utiliza a madeira (lenhas) para as necessidades básicas de energia e 

também vender. Isso quer dizer que a maioria dos habitantes das áreas rurais, depende 

da madeira por ser uma primeira fonte de energia doméstica e para se sustentarem 

economicamente.  Embora algumas famílias com melhores condições financeiras já a 

gás ou abastecidos com outras formas de energia, como por exemplo, o uso de 

petróleo, o que é comum na região, além de aparelhos elétricos para preparar as 

comidas. Por tanto, a questão é sempre interligada. 

  

1.1.2 Sustentabilidade 

 

Sustentabilidade é uma possibilidade de transformação utilizada pela 

comunidade no aproveitando dos objetos do meio, mesmo que seja em benefício para 

si próprio. Para que a comunidade seja sustentável é necessária à presença de uma 

base para o desenvolvimento da vida.  

Essas questões podem definir como a sobrevivência depende da natureza até o 

presente, os nossos descendentes continuam se mantendo a cultura e a fé que bastante 

marcantes no relacionamento com a natureza, e isso tem a ver com a tradição.  

O Timor Leste, na sua política ambiental, adota este sistema no 

desenvolvimento do meio ambiente, além da lei do governo. Por exemplo, promove 

“a Lei Tara Bando”. Tara Bando tem seu significado relacionado a simbologias, de 

acordo com definições populares “Tara significa: Pendurar o símbolo e Bando: Ato de 

Proibição”, ou seja, proibição das atividades humanas que degradam o meio ambiente, 

sendo título de manifestação cultural tradicional do Timor Leste, sendo implementada 

por meio da fé. Ela se sustenta nós vários tipos de tradições, tendo o objetivo de 

conservar a natureza de modo a ser equilibrada no futuro, restaurando uma condição 

do ambiente e/ou natureza e a biodiversidade no que se refere à existência humana.  
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A Figura 2 apresenta uma cerimônia de “Tara Bando”. 

Fonte de proteção ambiental: 2009 

A valorização dos recursos naturais está sujeita a temporalidades ecológicas de 

regeneração e produtividade que não correspondem aos ciclos econômicos; da mesma 

maneira, os valores e interesses sociais que definem o significado cultural, as formas 

de acesso e os ritmos de extração e transformação dos recursos naturais constituem 

processos simbólicos e sociais, de caráter extraeconômico, que não se traduzem nem 

se reduzem a valores e preços do mercado (LEFF, 2009).  

Ratner (2005) distingue os seres humanos das demais criaturas afirmando que 

o homem é o único ser capaz de “construir culturas”, e que possui características 

culturais, universais, variando de sociedade.  

Ainda segundo Ratner (2005, p. 1) existem muitas definições para o termo 

cultura, “[...] refere-se aquela parte do ambiente produzida pelos homens e por eles 

aprendiam e utilizada no processo continuo de adaptação e transformação da 

sociedade e dos indivíduos”. Acrescenta que a cultura, apesar de universal na 

experiência dos homens, se apresenta com mais intensidade especialmente nas 

manifestações regionais, com características próprias e distintas de outros povos, 

como é o caso da cultura indígena, diferente da cultura universal do homem branco.  

Com esta ideia, lembra-se que na realidade do Timor Leste antigamente se existiam a 

cultura indígenas nos quatro séculos anteriores, que evoluíram no momento de 

chegada do jesuíta “António Ta Vero”, de religião católica, mas, que hoje 

permanecem como cultura tradicional nas regiões. 

Então se adotou um caminho relacionado com a fé, acreditando no “Deus 

como ser poderoso”. Podemos dizer que no Timor Leste 99% das pessoas acreditam 

em causas espirituais para a salvação da vida.  Sendo assim a cultura indígena no 
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Timor Leste possui grande influência católica, todavia ainda manifesta relação com 

sua origem, onde havia uma forte ligação espiritual do homem com a natureza.  

Para Hall (2003), no mundo moderno a cultura nacional se constitui em uma 

das principais fontes de identidade cultural. Essa identidade é permeada pela ideia de 

comunidade imaginada, variando as formas como as nações são vistas ou imaginadas. 

Esse modo de perceber determinada nação ou comunidade depende da forma como é 

contada a narrativa da cultura nacional.   

 
Hall (2003, p. 58), afirma que “devemos ter em mente esses três 
conceitos, ressonantes daquilo que constitui uma cultura nacional 
como uma „comunidade imaginada‟: as memórias do passado; o 
desejo por viver em conjunto; a perpetuação da herança”.  
 

Na relação com a obra de Hall, evidencia-se que também a cultura indígena no 

Timor Leste sob a “Tara Bando” como uma herança que os timorenses têm desde o 

inicio dos séculos. Portanto esta cultura foi aprovada pelo Estado, que pretende proibir 

degradações em qualquer âmbito, usando como incentivo às crenças, para reforçar a 

lei moderna, sendo que existem dentro do governo duas linhas de pensamento, 

algumas vezes com prioridades distintas outras vezes andando associada, que são o 

desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. 

  

1.2 Problemas Ambientais Relacionados com Modo de Produção da Atualidade 

 

Uma década após conferência de Estocolmo, os países do terceiro mundo, e 

America latina em particular, viram-se atravancados na crise da dívida econômica, 

caindo em graves processos de inflação e recessão. A recuperação econômica surgiu 

então como uma prioridade e razão de força maior das políticas governamentais. 

Neste processo foram configurados os programas neoliberais de diversos países, ao 

mesmo tempo em que avançam e se complexificavam os problemas ambientais. 

Começa então naquele momento a cair em desuso o discurso do eco desenvolvimento, 

suplantado pelo discurso do “desenvolvimento sustentável”. Embora muitos dos “[...] 

representantes de ambos os discursos concordassem, as estratégias de poder da ordem 

econômica dominante foram transformando o discurso ambiental crítico, submetendo-

o aos ditames da globalização econômica” (LEFF, 2009, p. 18). 
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A outra coisa é que o desenvolvimento sustentável acontece por causa da 

influência do mundo moderno, permitindo o progresso da ciência e da tecnologia, que 

se transforma em conhecimento cultural. A tecnologia é considerada como uma 

principal ferramenta para a condução do desenvolvimento num país. Assim, com a 

CTSA (ciência, tecnologia, sociedade e ambiente) é um dos aspectos da ciência que 

deve orientar as pessoas na sua responsabilidade pela importância da preservação e do 

uso da natureza.  

Talvez a CTSA, não apenas apoie a preservação, ela admite as mudanças que 

são capazes de prejudicar o ser vivo, como, por exemplo, os compostos químicos 

atmosféricos,  

É necessário orientar claramente sobre as consequências das catástrofes naturais 

e sobre a biodiversidade para a sustentabilidade do ambiente, mas também sobre a 

necessidade de gerar o equilíbrio ambiental. A sustentabilidade do ambiente e da 

comunidade é algo muito importante que desejamos por todos nós, considerando que 

todos os seres têm direito à sobrevivência próspera. 

 

Os problemas ambientais podem acontecer também sobre as bases do 

pensamento capitalista, onde de acordo com Karl Marx e Engles, numa análise de 

Pérsio Santos de Oliveira, de 1998, tal modo de produção, assume uma metodologia de 

acúmulo de capital, independente das consequências socioambientais decorrentes das 

atividades para o enriquecimento pessoal do homem. Muitos dos problemas que surgem 

no governo atual de Timor Leste, o DNMA não consegue controlar por causa das 

limitações e fatores apoiados no controle ambiental. Na verdade, também pode observar 

que a eliminação dos restos de óleo pesado, gás ou líquido despejado em um ambiente 

livre sem uma tecnologia de controle de processo adequado pode levar à contaminação 

do oxigênio livre do ar, da água, do solo e da composição do solo. 

Na verdade, mesmo os melhores solos de muitas regiões em desenvolvimento 

estão gradualmente se tornando menos produtivos; alguns declínios de fertilidade 

afetam as muitas áreas que clamam por aumentos de produção urgentes e pontuais. Uma 

das razoes principais é exploração dos nutrientes do solo pela agricultura sem a 

renovação adequada. O solo também é retirado da produção por causa da poluição 

química de todas as origens, inclusive resíduos industriais e urbanos (ALMEIDA, p. 

2010, 30).  
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1.2.1. Desenvolvimento versus meio ambiente 

 

 Um desenvolvimento que traga prejuízos ao ambiente pode se originar de um 

pensamento político, ou seja, dentro de um governo existem políticas que não 

consideram a preservação ambiental como importantes para a permanência do bem estar 

social, possuem como características de desenvolvimento, ações promovem aumento da 

produtividade econômica e não preservação das forças produtivas.  Da mesma forma, o 

governo de Timor Leste é um agente de gerenciamento de riqueza de uma nação. Vários 

tipos de determinação política podem ser feitos por todos os governantes na questão do 

crescimento econômico, a fim de equilibrar o progresso do desenvolvimento populista.  

 Em análise da relação entre o homem e a natureza, mais mudanças ambientais 

foram causadas pelas decisões do governo do que pelos processos da natureza. Um 

exemplo do governo de Timor Leste: há cinco anos o partido Fretilin e o governo AMP 

iniciou, entre 2007-2012, a expansão do campo de aeroporto internacional, o 

desenvolvimento da usina de energia de água (hidroelétrica) no Iralalaro, no distrito 

Lospalos, mas – a propagação por ONG “Haburas” e DNMA através de um controle 

potencial dos impactos e os problemas que resultam em interferências no ecossistema 

ambiental. O investimento industrial para a construção de centrais elétricas a óleo 

pesado para abastecimento d as comunidades, desde a capital até fora de Díli, apesar de 

aniquilar a maioria das árvores e florestas, bem como vários animais selvagens. A 

implantação de uma indústria de peixe na caravela no distrito de Baucau, que deve ser 

realizada pelos empresários, reconhecida legalmente pelo Ministério de Comércio da 

Indústria.  

Embora estejam ainda em fases de planejamento e implantação essas 

determinações, tem sacrificado muita à biodiversidade do ecossistema da região. Uma 

dessas é a determinação da gestão do gás no distrito Suai, embora ainda em fase de 

desenvolvimento. A decisão de degradação de uma montanha para obter pedras como 

cascalho para construção de edifícios do governo, construção de moradia para as 

comunidades, melhoria das estradas, expansão de rodovias públicas no distrito e em 

aldeias remotas para ligações das comunidades. 
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Com estes tipos de exemplos de desenvolvimentos que implicam em alterações 

do meio ambiente, realmente se percebe a dificuldade na avaliação do impacto 

ambiental pelo governo RDTL.  

 

 1.2.2. Urbanização 

A urbanização está relacionada ao deslocamento da população de um lugar para 

outro lugar para procurar uma vida próspera. Portanto, a urbanização implica na 

transferência da aldeia para a cidade. O deslocamento pode ocorrer com a motivação de 

se ter melhores condições econômicas e de acesso à saúde, à educação, às estradas, aos 

transportes públicos, às informações, e muito mais.  

Muitos moradores rurais se movem de seus distritos para viverem na capital Díli.  

Podemos saber que ser um residente da região urbanizada da cidade nem sempre 

garante a tranquilidade e segurança. Isto pode ser explicado porque a densidade da 

população de uma cidade pode implicar em problemas de saúde ambiental. Este é um 

efeito adverso de um deslocamento. A transferência da comunidade pode criar 

habitações faveladas, como em cantos de rua, de mercados e em locais sem 

infraestrutura.  

A urbanização pode ser vista também como um dos indicadores do nível de 

progresso econômico de um país ou região. A distribuição desigual da população entre a 

vila e a cidade causa uma variedade de problemas para a vida social. Há algumas coisas 

que causam o aparecimento de urbanização em Timor Leste, entre elas:  

Os fatores que impulsionam e as caracterizam a urbanização são: 

 A sobrevivência na cidade é mais sustentável e moderna, quando compara ao 

campo, devido à estreiteza das terras agrícolas em relação à produção de riquezas; 

 O acesso à tecnologia e educação na cidade supera o campo, tanto 

quantitativamente quanto qualitativamente; 

 Concentração de empregos nos centros urbanizados, como Díli (capital da Timor 

Leste). 

 

Com as tendências de hoje, pode ser estimado que o número de moradores da 

capital tenha sido de 234.331 habitantes no censo 2010. Como sabemos que a área total 

da capital Díli é de372 km2, com total de área de Timor Leste de 14.874 km2, com quase 
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metade da população do Timor Leste vivendo na capital. Isso obviamente é impactante, 

e esforços extensivos devem ser feitos para o planejamento e construção de áreas 

urbanas ou capitalizadas. 

Similarmente, se visualizada em aspecto negativo, porque a densidade da 

população pode dificultar o controle do ambiente. Esta questão se mostra em vários 

cantos da cidade, por exemplo, o bloqueio de esgoto devido ao acúmulo de lixo, ou seja, 

o esgotamento em torno das estradas públicas, casas e nos escritórios do governo, as 

irregularidades no seu saneamento ambiental; falta de água limpa ou a água potável para 

consumo, como evidenciado pelas autoridades sanitárias.   

A urbanização não é uma responsabilidade da DNMA, porém a existência de 

deslocamento da comunidade pode aumentar os problemas ambientais.  

Finalmente, deve-se entender que muitos problemas que surgem no ambiente 

não são apenas causados pelas atividades dos empresários, mas também pelo 

deslocamento da população. Em relação à economia, a urbanização não implica 

necessariamente no progresso da economia do estado ou de numa região, mas, pelo 

contrário, a mudança do povo de uma aldeia para a cidade ou para a capital significa  

que  a economia na aldeia não estava bem. Isso conduz a um aumento do problema 

social na cidade e/ou seja, na capital.     

A falta de conscientização na participação e responsabilidade na salvaguarda ou 

segurança ambiental, suas limitações em termos de educação sobre o ambiente 

saudável, às vezes, são principais os problemas da incidência de doenças causadas pela 

poluição atmosférica. 

A magnitude do impacto da poluição sobre a mudança climática, causada pelo 

gás de dióxido do carbono na atmosfera, é muito grande Na Ideia de Almeida,  

 
a urbanização sempre ocorreu primeiro em áreas costeiras, e essa 
tendência histórica continua. Os impactos negativos da urbanização 
nessas e em áreas estuarinas têm sido bem documentados em um 
grande número de fontes. Durante a urbanização, os espaços 
permeáveis, inclusive área vegetadas e bosques, são convertidos para 
usos que, geralmente provocam o aumento de áreas com a superfície 
impermeável, resultando no aumento de volume do escoamento 
superficial e da carga poluentes (ALMEIDA, 2010. p. 63).  

 



           

17 

 

Embora a urbanização possa melhorar o uso do solo para uma grande variedade 

de condições ambientais (USEPA, 1997), ela geralmente resulta em alterações nas 

características físicas, químicas e biológicas da bacia hidrográfica. A cobertura vegetal é 

retirada da terra e começam a correr atividades de corte e aterro, que aumenta o 

potencial de desenvolvimento da área. Por exemplo, depressões naturais que 

originalmente eram reservatórios temporários da água são niveladas, aumentando o 

volume de escoamento superficial durante as chuvas (SCHUELER, 1987).  

Para Almeida (2010, P. 64), conforme a densidade populacional aumenta, há 

também um aumento correspondente às cargas de poluentes “[...] esses poluentes 

entram nas águas superficiais, via escoamento superficial, sem serem submetidos a 

nenhum de tipo de tratamento”. 

A urbanização tem causado o deslizamento das encostas e estradas, de acordo 

com as informações da Comunidade no distrito de Same, Suai, Ermera Raí-laco, Aileu. 

Isso acontece a cada ano, durante a estação chuvosa, às vezes de forma reversível. 

Embora o estado tente reabilitar esta condição.  

Até agora o governo não utiliza técnicas como: a construção dos mistos e 

tratamento vegetativo pela ruptura na encosta, tratamento da encosta com terraplenagem 

e terraceamento em taludes. Nem todas essas formas utilizadas para se proteger o sopé 

da encosta contra abrasão e escavação protege a superfície da encosta contra o efeito da 

chuva. Interceptar e desviar o fluxo da água do topo da encosta, interceptar e evitar a 

surgência de água na face da encosta, controlar a erosão superficial e ajuda no 

estabelecimento da vegetação, como se disse Almeida, (2010, p. 218).   

O impacto do crescimento populacional no consumo de lenha nas vastas áreas 

envolvidas é direto, uma vez que as necessidades em energia são essencialmente 

proporcionais à população. Outra característica da dinâmica populacional: a 

concentração populacional exerce um impacto sobre os recursos da zona periférica que, 

tipicamente, sofre um desmatamento desproporcional. Um segundo efeito surge das 

mudanças de hábito: moradores urbanos geralmente preferem carvão à madeira, o que 

aumenta o impacto nos recursos florestais por unidade de consumo, Araujo (2010, p. 

36).  

 

 1.2.2.1.  Impactos dos problemas ambientais no Timor Leste 
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o Alteração na hidrologia; como disse pelo ONG “Haburas” na sua entrevista, 

o Timor Leste perde muitas de suas bacias hidrográficas por causa dos 

problemas e conflitos causados pelas atividades humanas que afetam no 

processo de ciclo de água. 

o  Ressecamento da terra por catástrofe, que aumenta o nível de evaporação. 

o As contaminações das águas de lençóis freáticos por efeito pela 

urbanização, como o sanitário que não efetivado por ter construção de 

fossas sépticas. 

o Rebaixamento de lençol freático por tenha a maioria de perfuração de poços 

o A poluição de rios e poços por que o sanitário não tratado inadequadamente 

em rios e poços. 

o A vegetação remanescente não fornece mais proteção suficiente contra a 

erosão do solo por causa de superexploração da vegetação para o uso 

domestico (como combustível). 

o A desertificação do solo por causa das atividades agrícolas. 

o A poluição da capital devido às atividades industriais com emissão de 

partículas gasosas e líquidos e perigosos. 

o Doenças causadas pelo ambiente: malária em todo ano na estação chuvosa, 

dengue, cólera, doenças do sistema respiratório e diarreia.  Tudo isto está 

sempre a repetindo a cada ano e causar muitas mortes se não tratada com 

urgência. 

 

Para propor uma solução para o controle dos problemas decorrentes do 

empobrecimento do meio ambiente, seria capaz, é necessário um conhecimento um 

pouco maior da sequência das movimentações urbanas no Timor Leste: 

 

 Relação entre: o Ciclo hidrologia; Erosão superficial; Movimento da 

massa do solo; Natureza da erosão superficial. 

O ciclo hidrológico é de fundamental importância para o processo erosivo, porque 

possibilita a sequência da transferência de água proveniente da precipitação para as 

águas superficiais e subterrâneas, para o armazenamento e escoamento superficial 

(runoff) e para eventual retorno à atmosfera pela evapotranspiração. Parte de água da 

chuva cai diretamente no solo, outra parte é interceptada pela cobertura vegetal, ou 
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chega até o solo, através do gotejamento das folhas e pelo fluxo de tronco (stemflow). 

Essa água que cai no solo, diretamente pelo impacto das gotas ou diretamente após ser 

interceptada pela cobertura vegetal, é que vai participar da erosão. A água pode tomar 

vários caminhos: primeiro causa o splash, depois se infiltra, aumentando o teor de 

umidade, podendo saturar o solo, e finalmente, onde se armazenar nas irregularidades 

do solo, formando as poças que eventualmente poderão dar início ao escoamento 

superficial, disse (Guerra, 1999). 

 Áreas montanhosas e elevadas são sujeitas à degradação e desgaste pelos 

processos similares de erosão superficial, sub superficial e movimento de massa. 

Taludes de corte e aterro, encostas de represas, aterros sanitários e resíduos industriais, 

por exemplo, estão sujeitos aos mesmos processos de degradação.  

De forma a controlar ou evitar esse desgaste da superfície da terra, primeiro é 

necessário entender esses dois processos de degradação e os fatores que os controlam. 

Apesar de esses dois processos dividirem muitas semelhanças, também difere em 

características importantes.  

A erosão superficial envolve o destacamento e transporte de partículas 

individuais, inicialmente intactas de solo, relativamente grandes e/ou rochas ao longo de 

planos de cisalhamento de massa; o vento e a água são os principais agentes de erosão. 

A função da vegetação também difere substancialmente entre esses dois processos 

(MORGAN, 1986; GOUDIE, 1989 E 1990; GUERRA, 2003). 

 

 A erosão superficial 

Erosão superficial ou erosão do solo é remoção das camadas superficiais do solo 

pelas ações do vento e da água (em países do Hemisfério norte existe ainda o gelo). A 

erosão do solo envolve um processo de destacamento e transporte de partículas por 

esses agentes. A erosão é iniciada por forças de arrasto, de impacto ou de tração agindo 

em partículas individuais da superfície do solo. Processos de intemperismo, como a 

ação do congelamento e o ciclo umidade - secura, preparam o terreno para a erosão, 

quebrando as rochas em partículas menores e enfraquecendo as ligações entre as 

partículas, (Araujo 2010, p. 77). 

 

 Movimento de massa 
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Movimento de massa é uma expressão descritiva para o movimento descendente 

de matérias que formam a encosta - rochas, solos enchimentos artificiais ou a 

combinação desses materiais. Os movimentos de massa são popularmente conhecidos 

como deslizamentos de terra. Falando estritamente, entretanto, os deslizamentos se 

referem a um tipo particular de movimento de massa (ARAUJO,2010, p. 78). 

Na obra de Varnes, (1978), ao contrário da erosão do solo, o movimento de 

massa envolve o deslizamento, tombamento, queda ou dilatação de massas 

razoavelmente grandes e algumas vezes, relativamente intactas. Os movimentos de 

massa foram classificados em categorias baseadas principalmente no tipo de movimento 

e material envolvido. Ele continua-se que, o deslizamento é um movimento 

relativamente lento da encosta, no qual a força de cisalhamento ocorre ao longo de uma 

superfície específica, ou uma combinação de superfícies que constituem o plano de 

cisalhamento. Alguns dos fatores hidrológicos, do solo e da encosta, que controlam a 

erosão superficial, também controlam o movimento de massa, por exemplo, a 

declividade da encosta e a força de cisalhamento do solo. Os dois processos, entretanto, 

diferem em alguns aspectos importantes. A precipitação, um fator – chave que afeta 

diretamente, a erosão pluvial, somente atinge o movimento de massa indiretamente, 

através de sua influência no regime hídrico subterrâneo de um dado local (ARAÚJO, 

2010, p. 79). 

Por outro lado, condições geológicas, tais como a orientação de juntas e planas 

de acamamento em uma encosta, podem ter uma influência profunda na estabilidade da 

massa, mas não na erosão superficial. A vegetação tem uma influência importante, tanto 

na erosão quanto no movimento de massa superficial. Diferentes técnicas ou modelos de 

prognóstico foram desenvolvidos para determinar as perdas de solo provenientes da 

erosão superficial ou probabilidade de rupturas catastróficas nas encostas, no caso de 

movimento de massa.  

A erosão pluvial e a eólica, por exemplo, são controladas por certo número de 

fatores do solo, climáticos e topográficos, inclusive a intensidade e a duração da 

precipitação, a rugosidade do solo, o comprimento, a forma e a declividade da encosta, a 

erodibilidade natural do solo e o tipo ou a extensão da cobertura. Todos esses fatores 

são levados em consideração explicitamente na equação Universal de perda do solo 

(WISCHMEIER; SMITH, 1978). 
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 Tipos de Erosão  

 Na obra de Gray e Sotir (1996), Os agentes primários da erosão incluem a água, 

o vento e o gelo além de poderem erodir e remover as partículas de solo como resultado 

do fluxo e do impacto sobre a superfície de um solo. Cada agente também pode erodir 

um solo de forma bem diferente. A erosão pluvial, por exemplo, pode ocorrer na forma 

de erosão por impacto (efeito splash), laminar por ravinas ou por voçorocas. Os vários 

tipos e agentes da erosão estão sintetizados na tabela 1. 

 

Tabela 01 - Tipo de erosão ou processo de degradação 

 

Agente  Tipo de erosão ou processo de degradação ambiental 

Água  1. Efeito splash 
2. Erosão laminar 
3. Ravina mento 
4. Voçorocas 
5. Erosão do canal Pluvial 
6. Ação em ondas 
7. Dutos e solapamento 

Gelo 

 

1. Fluxo de sólidos (solifluction) 
2. Erosão glacial 
3. Arrancamento do gelo 

Vento A erosão eólica não pode ser sub classificada em “tipos”; ela 
varia principalmente por “grau” 

Gravidade  1. Rasteja mento 
2. Fluxo de terra 
3. Avalanches 
4. Deslizamentos de terra 

 

 

 A Prevenção e Controle 

A prevenção e o controle da erosão dependem do entendimento da mecânica do 

se processo. A erosão é basicamente um processo que envolve: destacamento da 

partícula; transporte da partícula e deposição da partícula. 
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As forças de inércia ou coesão entre as partículas resistem às forças de arrasto 

ou de tração exercidas pelo fluxo da água. A proteção à erosão consiste essencialmente 

de: diminuir as forças de tração ou de arrasto, diminuindo a velocidade do fluxo de água 

sobre a superfície ou dissipando a energia da água em uma área protegida; aumentar a 

resistência à erosão através da proteção/reforço da superfície com uma cobertura 

adequada ou pelo aumento da força de ligação entre as partículas e a erosão pluvial. 

A erosão pluvial é controlada por cinco fatores básicos: clima, tipo de solo, 

topografia, cobertura vegetal e uso manejo do solo. 

 

 

1.3. Educação ambiental 

A educação ambiental é uma das ferramentas que pode nos ajudar a observar a 

existência de uma cultura, a partir da identificação das relações das comunidades com o 

meio ambiente, suas práticas agrícolas, símbolos e rituais ligados ao meio ambiente. A 

educação ambiental pode contribuir na formação de indivíduos conscientes em relação à 

preservação dos recursos naturais, assim como é uma ponte de ligação entre o 

conhecimento e a comunidade no qual está inserido.   

A educação ambiental tem como objetivo evitar que ocorram desastres ambientais 

relacionados com as frequentes atividades humanas que afetam negativamente o meio 

ambiente.  Mesmo que agora a educação ambiental seja conhecida por todos os países 

que já se desenvolveram ou está sendo desenvolvidos em ciências e tecnologias, 

econômicas e também o CTSA. A educação ambiental sempre espera a prosperidade e 

desenvolvimento para a vida de uma comunidade.    

O ensino de ciências ambientais destina-se a auxiliar as pessoas a crescerem 

sócio - economicamente sem negar as gerações futuras o direito de desfrutarem dos 

benefícios oferecidos por um meio ambiente equilibrado, entendendo o significado da 

vida na atmosfera, reconhecendo o início dos sintomas dos problemas que surgem na 

natureza e na própria Comunidade, refletindo sobre o comportamento racional, como 

também buscando soluções para restaurar a integridade da vida na Terra.  

Como sabemos para um melhor significado de uma educação científica sobre o 

meio ambiente se aplica método ou currículo CTSA. A obra de Roberts (1991) refere-se 

às ênfases curriculares “ciência no contexto social” e “CTS” como aquelas que tratam 

das inter-relações entre explicação cientifica, planejamento tecnológico e solução de 
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problemas, tomada de decisão sobre temas práticos de importância social. Taís 

currículos apresenta uma concepção de: (i) Ciência como atividade humana que tenta 

controlar o ambiente e a nós mesmos, e que é intimamente relacionada à tecnologia e às 

questões sociais; (ii) Sociedade que busca desenvolver, no público em geral e também 

nos cientistas, uma visão operacional sofisticadas de como são tomadas decisões sobre 

problemas sociais relacionados à ciência e tecnologia; (iii) Aluno com alguém que seja 

preparado para tomar decisões inteligentes e que compreenda a base científica da 

tecnologia e a base prática das decisões; e (iv) Professor como aquele que desenvolve o 

conhecimento de comportamento com as inter-relações complexas entre ciência, 

tecnologia e decisões. 

 No entanto, a crise ambiental também pode mudar o pensamento racional da 

comunidade sobre a sustentabilidade, a ecologia, a diversidade cultural e a equidade 

social. Tudo isso se pode orientar sobre direito e princípios democráticos ao longo de 

uma crise ambiental através de todos os tipos de estratégias que foram citadas. 

 O conhecimento sobre tecnologia, sociedade e ambiente possibilita sensibilizar a 

sociedade despertar e se educar, a fim de orientar o seu comportamento em um 

ambiente degradado. Portanto, é uma maneira importante de sensibilização do pensar e 

do agir.  

Podemos também entender que as ciências naturais e as ciências sociais podem 

gerar conhecimento que servirão de base para a criação de tecnologias, e esta tecnologia 

pode ajudar às pessoas ou às sociedades fazer mudanças, para criar uma vida sustentável 

na sua própria comunidade ou em um país. Exemplo: o conhecimento sobre as formas 

de produção e manejo agrícola dentro de uma comunidade e sua forma de organização 

social serve de base na produção de tecnologias que se encaixem dentro das 

necessidades e potencialidades dos ecossistemas em questão, gerando assim tecnologias 

que atendam os fins para que foram criadas, como práticas agrícolas ecológicas. 

A comunidade de Timor Leste carece de atenção em termos de orientações para 

modificar e manter o ambiente, para preservar uma vasta gama de biodiversidade. 

Portanto, de acordo com a explicação dada pelo governo de Timor Leste, a DNMA é o 

departamento responsável pela implementação de programas para a comunidade. O 

estabelecimento dos programas também, de acordo com uma entrevista, é importante 

para o sucesso da vida e da harmonia do ambiente é com a sensibilização. No entanto, 
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há mais seis departamentos que participam com relevantes programas. A seguir, como 

exemplo, o departamento jurídico será apresentado.  

O departamento jurídico explica sobre, como uma lei informará as condições ou 

regras sobre o ambiente para a Comunidade de cada local; como a lei pode ser aplicada 

se a comunidade quebrá-las/ in cumprir; como a lei pode se responsabilize para a 

preservação da natureza, como se utilizar ou explorar uma espécie; e também os 

recursos naturais no ambiente até que sua relação com ecologia; explica ao público 

sobre o que o significado de um ambiente saudável e livre das consequências pela 

degradação; Explica ao público sobre o que é especificado na legislação ambiental; e 

muitos mais que serão explicados no próximo capítulo que discute especificamente. 

A presença de tal ideia, Leff afirma que, “[...] a sensibilização da sociedade, a 

incorporação do saber ambiental emergente no sistema educacional e a formação de 

recursos humanos de alto nível foi considerada como processos fundamentais para 

orientar e instrumentar as políticas ambientais” (2009, p. 222). Entretanto, o processo de 

globalização econômica está transformando os princípios da educação ambiental, ao 

privilegiar os mecanismos do mercado como meio de transição para um futuro 

sustentável.  

 

1.3.1 Educação Ambiental na Escola 

 

A educação ambiental na escola tem função de auxiliar no entendimento sobre os 

valores humanitários e da importância de preservar os recursos naturais não renováveis. 

O problema, muitas vezes, aparece devido aos valores sociais, ao estilo de vida da 

Comunidade ou instituição que não estejam de acordo com o ambiente. 

 Após 10 anos de independência definitiva da nação de Timor Leste, que ocorreu 

no dia 20 de maio de 2002, não só são abordadas questões ambientais atuais, mas elas 

têm sido discutidas também observando o passado, a partir do século XIX. Observando 

outros países em desenvolvimento, neles a educação ambiental é uma das mais 

fundamentais medidas a preservação da natureza.   

Da mesma forma, como explicado pelo governo de Timor Leste, o programa 

nacional para o ambiente exige a educação como um fator de desenvolvimento. Embora 



           

25 

 

a autonomia da DNMA seja extremamente limitada, ela também possibilita a educação 

ambiental para crianças em escolas através de variadas maneiras. 

O DNMA pôde ver e está provar e apresentar um currículo com assuntos 

disciplina, com a de biologia, sobre o ambiente e sobre a biodiversidade desta nação, 

tendo como finalidade motivar os jovens para preservar a natureza, educando-os como 

amantes da natureza. Descreve como resolver um problema decorrente do ambiente se 

ele é marcado/destruída por uma pessoa.  O currículo do ensino básico busca descrever 

as limitações no uso da natureza; demonstrando sobre eventos como desastres naturais, 

deslizamentos de terra, poluição do ar, solo, água, poluição da terra, e sobre a morte e a 

destruição de uma espécie.  

Com todas as expectativas do DNMA, os alunos ou as crianças em idade escolar 

são partes essenciais para o sucesso da sustentabilidade ambiental, e é através deles que 

podemos trazer o conhecimento e informações sobre preservação e a proteção da 

natureza para os pais, bem como a para a comunidade.  

O conhecimento sobre educação ambiental também ser aplicado por professores, 

não só em sala de aula ou na escola, mas também fora da escola ou fora da classe, por 

exemplo: através de recreação, estudos, programa de tendências em revegetação, 

limpeza fora da escola.  Essas atividades ajudam as crianças no reconhecimento do 

mundo natural, que tão amplo.  

Embora, o conhecimento sobre o ambiente que as crianças de Timor Leste têm 

hoje é menor pela situação e condição de hoje em dia, por ser esse país uma nação que 

começou a sua construção há pouco tempo. Mas, não significa um motivo ou obstáculo 

para a aplicação da educação ambiental. 

Um dos importantes programas realizados por ONGs para a educação ambiental 

das crianças é apresentar os problemas ambientais, e isso significa que, em programas 

de educação ambiental, é possibilitada a sensibilização. Assim, não basta apenas 

distribuir  algum tipo de folheto, panfleto ou revista, mas também introduzir discussões 

sobre a preservação da natureza, o uso dos recursos naturais, o ambiente de 

desenvolvimento da comunidade com vista a um ambiente sustentável.  

No entanto, como dito pela DNMA, além de participação na elaboração de 

currículos, todos devem cooperar com o Ministério da Educação na produção de livros 

didáticos que tratem da identidade do ambiente natural de Timor Leste.  
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Numa abordagem de caráter interdisciplinar, um saber ambiental implica numa 

integração de processos sociais e naturais de diferentes ordens de materialidade e 

racionalidade em todas as esferas. Isto implica na “[...] formulação de novas estratégias 

conceituais para a construção de uma nova ordem teórica, um novo paradigma 

produtivo e novas relações de poder, que questionam a racionalidade econômica e 

instrumental que legitimou a hegemonia homogeneizante da modernidade” (LEFF, 

2009, p.226). 

 

1.3.2. Educação Ambiental na Comunidade  

 A educação ambiental é necessária para transformar as sociedades em seu 

conhecimento sobre o ambiente, para que saibam preservar, proteger, usar esse 

ambiente de maneira sustentável. Educar as sociedades para que saibam reduzir o uso 

dos recursos naturais é o fundamento da educação ambiental. 

 Para tenha uma mudança no costume do uso do ambiente, portanto, o governo 

por meio da DNMA mantém a responsabilidade de executar o programa de gestão 

ambiental, que busca sustentar a comunidade na saúde, na alimentação saudável, na 

adequação sanitária e no uso dos recursos de maneira sustentável.   

Esta política tem como significado a intervenção direta e indireta nas atividades 

que alteram a qualidade do ambiente. Programas como: limpeza na aldeia, englobando a 

participação da sociedade ou família no ambiente social; educar para evitar a 

degradação do ambiente.  

Outro programa é o da saúde humana com vistas a explicitar os efeitos de 

algumas atividades diárias na indução das doenças, por meio da organização “Sisca”. 

As doenças causadas pelo ambiente causam impactos grandes, a exemplo de viroses que 

causam febre, problemas do sistema respiratório, doenças advindas da falta de uma 

alimentação saudável, além das tuberculoses, malária e outras. 

Na possibilidade da inclusão da educação ambiental, por meio de depoimento, 

dos membros do DNMA e ONG, avaliam que “[...] ao transformar as perspectivas das 

pessoas que não conhecer sobre o valor de ambiente e menos de consciência, tendo 

demorando em se torna consciente”. Pois, a educação ambiental é muito importante para 

todas as pessoas, através dessa ciência, podemos explicar sobre um controle, alteração, 

proteção e conservação de um problema decorrente da vida da natureza. 
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A realidade é bastante complexa e se traduz “[...] na natureza do espaço, 

formado, de um lado, pelo resultado material acumulado das ações humanas através do 

tempo, e de outras animadas ações atuais que hoje lhe atribuem um dinamismo e uma 

funcionalidade (SANTOS,1997, p. 93). E ainda que a “[...] problemática ambiental tem 

a particularidade de ser tão ampla, e de seus elementos estarem tao interconectados, que 

sua delimitação torna-se dificil” (FOLDARI, 1999, p. 94). Desse modo 

 
continua na ideia dele, é justamente por esses aspectos da questão 
ambiental que os paradigmas cientificitas, que informam a atual 
visão de mundo, fragmentadora e simplificadora da realidade, entre 
outros, não dão conta de propor uma sustentabilidade que do fato 
compreenda-transforme a relaçao ser humano-sociedade-natureza. 
Tais paradigmas nao permitem, por exemplo, perceber o meio 
ambiente como uma realidade complexa (FOLDARI, 1999, p. 94). 

 
A “Tara Bando” é uma cerimônia geralmente realizada por uma pessoa dos 

povos indígenas. O respeito mútuo ao ambiente, a conservação do meio ambiente, o 

controle ambiental é um dos principais objetivos desta cerimônia. As populações 

tradicionais são também definidas pela sua ligação de relativa simbiose com a natureza, 

pelo conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos e pela noção de território 

ou espaço onde se reproduzem econômica e socialmente.  

Diegues (1996), afirma que essas populações tradicionais desenvolveram “[...] 

modos de vida particulares que envolvem uma grande dependência dos ciclos naturais, 

um conhecimento profundo dos ciclos biológico e dos recursos naturais, tecnologias 

patrimoniais, simbologias, mitos e até uma linguagem especifica”.  

1.3.3 Propositura para o ensino de ciências em escola pública Timor Leste 

1.3.3.1 A situação geral sobre a educação do Timor Leste 

A educação de Timor leste sofreu grandes perdas em 1999, quando por disputas 

políticas, livros foram queimadas, escolas e universidade destruídas, professores da 

Indonésia voltaram para seu país, além da falta de estrutura e de apoio adequado em 

termos de recursos para o desempenho dos estudantes em processo de aprendizagem. A 

educação do país ficou praticamente inviabilizada. Após dois anos, com ajuda da igreja, 

das técnicas comunidades internacionais e do governo, foram reconstruindo as escolas, 

os professores contratados e o funcionamento de ensino da educação sendo 

normalizado, mesmo com a existência do fracasso.    
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Esse fato ocorreu devido a disputas territorialistas, econômicas e sócio-culturais 

entre Indonésia e Timor Leste, onde por muitos anos a Indonésia buscou dominar Timor 

Leste, introduzindo sua cultura em forma de língua, e por meio exploração econômica e 

dos recursos naturais. A disputa perdurou por 24 anos em 1999, ocorreram votações 

internacionais a fim de permitirem a independência do Timor Leste que oficialmente só 

se concretizou em 20 de maio de 2002. 

Após a independência, houve uma decisão por parte do governo, na discussão 

internacional e do Conjunto de Países de Língua Portuguesa (CPLP). Em 2002 com a 

decisão das partes, a língua portuguesa passou a ser uma língua oficial e obrigatória no 

ensino da educação na escola. Isto foi realizado no inicio do ano de 2002, Conforme a 

decisão do governo e das instituições e inclusive por parte das comunidades, ficou 

decidido que mantivesse para os que estavam de acordo e interessados o uso da língua 

como oficial. Esta decisão foi proposta devida há anos anterior a 1975, onde a educação 

de Timor Leste utilizava a língua portuguesa. Após o rompimento do governo de 

Portugal, a Indonésia invadiu território e bloqueio a língua portuguesa no sistema de 

educação, onde foi obrigando a ser usada a língua indonésia, ou seja, Malayu. 

Após 10 anos, o processo de ensino e educação na escola do Timor leste, passou 

a utilizar a língua portuguesa no 1o ano de nível básico em 2002, onde atualmente vem 

sendo usado também no 2o período em nível universitário, até os dias atuais (2012) 

perdurando assim até o final do ensino de cada ciclo. Devido essa obrigatoriedade no 

ensino de educação do uso da língua portuguesa, os alunos e professores tem enfrentado 

grande dificuldade em falar e compreender a mesma, já que antes eram colonizados pela 

Indonésia e assim obrigados a falar a língua Malayu. Devido essa situação pretendida 

por partes do governo e instituições está havendo uma difícil interconexão entre os 

alunos e professores no processo de aprendizagem e inclusive com seus pais, sendo que 

essa situação enfrentada por ambas as partes está em relação a falta de conhecimento da 

língua hoje exigida para ser falada. Assim dificultando a convivência do idioma com a 

sociedade já que para eles tudo é muito novo.  

Além disso, existe a diferença entre os professores mais antigos dos mais 

recentes em relação ao conhecimento com a língua portuguesa, sendo que os mais 

antigos tiveram a oportunidade de aprender e conviver com ela, e os mais novos são 

obrigados a procurar qualificar-se, dentro ou fora do país.  
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Contudo, existem também diferenças entre a qualificação dos profissionais em 

relação as suas áreas de conhecimento, onde professores são qualificados em uma área, 

mas são obrigados a assumir outras que não a sua.   

Deste modo, existe uma dificuldade enfrentada por parte dos alunos do 

fundamental e também dos universitários onde ambos passam pela mesma situação, 

sendo que estudantes do nível fundamental passam por piores dificuldades em 

compreender a língua portuguesa e assim irão para a universidade com a mesma 

dificuldade. Os professores não conseguem transmitir todos os conteúdos das 

disciplinas em língua portuguesa, mas, conseguem em língua Indonésia e “Tetum” 

(língua nacional popular falada no Timor Leste). De tal modo, o governo através da 

instituição da educação, propôs uma alternativa nessa discussão oferecendo cursos de 

capacitação na língua portuguesa para melhor facilitar o aprendizado e a compreensão 

de cada profissional para assim melhorar no aprendizado do educando. Sendo que só 

terão a oportunidade de fazer esse tipo de curso os professores que ensinar no ensino 

básico até o décimo segundo ano em todos os territórios do Timor Leste, já os docentes 

serão capacitados fora do país, fazendo uma conexão de intercâmbio em Mestrado e 

Doutorado com Portugal e o Brasil, com objetivo de aperfeiçoar o conhecimento em 

relação a língua portuguesa e participar no processo de ensino da escola. 

 Esses cursos de aperfeiçoamento, no final os professores recebem um 

certificado de formação em sua especialidade com nível de Bacharel emitido pelo 

ministério da educação. Entretanto, os participantes deste curso, oferecido pelos 

professores portugueses é que são os responsáveis no aperfeiçoamento da língua 

portuguesa onde se torna um acordo entre o governo de Timor Leste e o de Portugal, 

com o apoio da missão de Camões. Além disso, o governo de Timor leste, também 

propositado um acordo entre o País Brasileiro, o responsável à missão de CAPES, 

oferecendo o curso de capacitação do ensino da ciência em língua Portuguesa aos 

professores que sejam formados nas áreas Física, na Química, na Biologia, na 

Matemática, na Educação e outras áreas relativas com ciências sociais, em 2004 até o 

ano atual em todas as regiões. Os livros didáticos foram elaborados pelos professores 

brasileiros em missão da CAPES especialmente ao nível fundamental. No entanto, isso 

foi obrigatório, por causa da lei aprovada na constituição da República Democrática do 

Timor Leste (RDTL), considera-se que a língua portuguesa faz parte da identidade do 

país. 
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No inicio de 2012, o V governo da constitucional da RDTL, onde existe uma 

organização independente, na educação do Timor leste, para debater sobre todas as 

dificuldades que vêm passando tanto os professores quanto os alunos no processo de 

aprendizagem em todas as disciplinas e em todos os níveis durante 10 anos. Propósito 

deste, por evidenciar numa pesquisa sobre as 16 línguas maternas, onde Timor leste 

tem, ou seja, um patrimônio que merece ser consagrado e protegido  no eixo da 

educação do país. Obtendo o resultado desta pesquisa coloca-se em debate do estado e 

em consideração para que se recuperem essas línguas na comunidade para que não haja 

uma distinção no futuro, praticando nisso, principalmente para os alunos em níveis 

infantis até básico. Com a finalidade de construir e abranger um raciocínio dos 

conhecimentos básicos a partir de alfabetização até que a transformação sobre 

conhecimento de ciências seja mais ampla.  

Sugerindo também que o chefe do estado, para manter a língua materna e a 

língua nacional, dessa forma assim a originalidade da identidade própria do país. O 

chefe de estado em seu discurso lamentou-se diante essa situação e sugeriu que, seria 

interessante a utilização das duas línguas, sendo que estas fizessem parte do currículo 

escolar como língua estrangeira e que o “Tetum” continuasse sendo a língua oficial que 

sempre foi adotada como língua nacional do país no ensino da aprendizagem. Assim 

sendo garantido este apoio, conduzindo por esta organização (Repete Multilínguas), 

onde os livros didáticos seriam escritos em diversas línguas maternas inclusive sua 

tradução em língua “Tetum”, Português e Inglês. Portanto, sugerindo também a 

utilização da língua nacional no ensino da educação no Timor leste, inclusive língua 

inglesa como uma das línguas de transmissão dos conteúdos para os alunos 

universitários no futuro.  

Esses aportes representam também para maioria dos estudantes timorenses, as 

comunidades, os professores, alguns membros do estado e alguma autoridade do país. 

Tendo objetivo, em que a educação é um direito fundamental dos cidadãos para 

promover cultura, desenvolver a capacidade e a partir do sucesso da educação que seja 

um fruto do desenvolvimento no país. Entretanto, ao promover as línguas próprias na 

escola, na interelação na sociedade, na administração do estado seja uma 

disponibilidade para todos os cidadãos em oportunidade e para obter o emprego. Deste 

modo, para que se possa evitar o surgimento de natureza do capitalismo sobre a 

diferença da intelectualidade por causa da língua, a desigualdade, a descriminação, a 
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pobreza no país, como está inserido no objetivo do PDN (Plano Desenvolvimento 

Nacional), que são: melhorar o nível da educação da população; Contribuir para o bem-

estar econômico, social e cultura dos indivíduos, famílias e comunidades em Timor 

leste; Promover a igualdade entre os sexos e conferir poderes às mulheres em Timor 

leste; Promover a cultura dos timorenses e desenvolver a capacidade dos estudantes, 

jovens e cidadãos produtivos.  

Desse modo, no sistema de educação do país existem: 800 escolas primarias 

(104 são privadas), 133 escolas pré-secundárias (40 privadas), 61 escolas secundárias 

(24 privadas), 10 escola técnicas profissionais públicas e 4 privadas, 1 Universidade 

Pública e 17 Universidades e Instituições de Ensino Superior Privada. 

1.3.3.2 O ensino da ciência na escola sobre meio ambiente 

O ensino de ciência na escola sobre o meio ambiente durante 24 anos foi 

utilizado no currículo da indonésia ao que se revela sobre o ecossistema ambiental da 

indonésia. Mesmo com a independência do governo, este sistema continua sendo 

adaptado pelos universitários em Timor leste, devido o governo está ainda em fase de 

preparação dos currículos e dos livros didáticos para estudar especificamente sobre o 

ecossistema ambiental do país.  

Desse modo, o decorrer do processo de ensino, o conteúdo que está sendo 

explicado pelos educadores é baseando sempre na pesquisa de campo, seja, sobre a 

biodiversidade própria com sua movimentação, seu crescimento e desenvolvimento e 

seus impactos ambientais. Para o ensino básico, o governo do ministério da educação 

em parceria com a direção do meio ambiente, já está em preparo do currículo do ensino 

sobre o estudo do meio, onde é constituindo também nos conteúdos que trata-se sobre as 

culturas, os patrimônios, as famílias, os ambientes, os impactos ambientais, a relação 

entre ambiente e a comunidade, os problemas ambientais, as biodiversidades, e os 

outros recursos naturais onde possa  mostrar a realidade do país.   

Entretanto, disse o DNMA, que o ensino da educação na escola sobre o meio 

ambiente é essencial, sendo que através da escola, os professores poderiam criar as 

atividades de áreas verdes ou fazer o uso do plantio, limpeza pública, à atitudes 

positivas e ao comprometimento pessoal com a proteção implementados de modo 

interdisciplinar, preservação do meio ambiente e pesquisas científica sobre a 

conscientização em manter o meio ambiente saudável. 
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1.3.3.3 A importância, desta dissertação para o ensino da educação na escola.  

Com base na pesquisa sobre o meio ambiente seria interessante ajudar o governo 

na construção do currículo escolar, sendo usado como uma referência no apoio do 

trabalho a ser realizado pelo governo nas comunidades e na escola porque a escola se 

apresenta como o melhor ambiente para implementar a consciência de preservação do 

meio.  

   

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

ELEMENTOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO TIMOR LESTE E OS 
PROGRAMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Importantes elementos serão abordados neste capítulo, são eles as políticas 

ambientais do Timor Leste e os programas que desempenham papel de controle na 

conversação do ambiente do Timor Leste. Portanto, será feita a análise da legislação 

nacional.  

A Política Pública Gerencial por meio da Lei e dos Programas Ambientais 

do Timor Leste. 

A lei normatiza a relação e as regras estabelecidas pelo governo por meio do 

Ministério e dos órgãos DNMA. O direito é um conjunto de regras que são feitas pelo 

governo e que possuem valores potenciais para a solução de um problema. Para que 

estas leis sejam benéficas e adequadamente cumpridas, é importante que os elementos 

do estado e comunidade tenham competências. O governo do Timor Leste possui 

algumas leis que limitam as atividades do povo e o desenvolvimento delas em 

ambientes protegidos.  

O direito é um fenômeno social, uma realidade que se desenvolve por meio do 

espaço e do tempo, isso implica em que a realidade 



           

33 

 

jurídica possa ser estudada, no mínimo, sob três prismas diferentes. 
Em primeiro lugar, temos um ponto de vista um sociólogo, que busca 
surpreender no fenômeno jurídico as leis de sua estrutura, os nexos de 
antecedente e consequente, os laços causais, assim como determinar a 
ligação entre o fenômeno jurídico e outros fenômenos sociais. Da 
mesma forma, a origem da lei contemporânea seja uma lei comum, 
origina-se de tradicional diz a respeita de filosofia por que a ciência do 
direito tem por objeto o mesmo fenômeno de histórico-social. Portanto 
existe o sociólogo que descreve e compreende o fato social, mas, o 
jurista tem a função de ver o fenômeno associativo sob o prisma de 
um dever jurídico na busca de seu sentido como conduta ou estuda 
sobre o normativo e regulativo. Então, a jurisprudência é um dos 
estudos normativos ou regulativos da convivência humana, uma 
disciplina de atos futuros, por ser uma ordenação de comportamentos 
sociais segundo esquemas típicos exemplares disse (MIGUEL, 2011, 
p. 76). 
 

Por exemplo, a lei tradicional, vem do conhecimento de fenômeno natureza 

enquanto objeto social. Mas essa lei tradicional não é escrita, mas deve ser respeitada 

por valores culturais e pode ser escrita.   

Entretanto, nos últimos anos, o governo de Timor Leste através do SEMA e 

DNMA aprovam que a lei tradicional se constitua a lei ambiental básica, ou seja, “a Lei 

Tara Bando”. Embora, atualmente, esta lei não esteja introduzida na constituição do 

governo RDTL. Mas, de fato, foi validada no Conselho do Ministro como a lei básica 

ambiental, e agora ela está sendo usada pela maioria da comunidade em Timor Leste, 

para proibir prejuízos à flora e à fauna, informou o departamento Jurídico em sua 

entrevista.  

Com a presença de tal legalidade ambiental, então ele também se oferece um 

suporte, para restaurar os direitos de viver em um ambiente, bem como os direitos da 

sociedade de utilizá-lo. Portanto, a lei é um direito, ou os mandamentos, um código de 

conduta (UTRECHT, 1953).  

Existem as relações entre filosofia e a ciência porque, eles não há as diferenças de 

metodologia entre o conhecimento filosófico e cientifico, mas apenas diversidade 

quanto às conclusões em seu grau de generalidade. A segunda posição é a que põe, entre 

filosofia e ciência, identidades de métodos e diferenças de objeto. Lembramos, por 

exemplo, a chamada doutrina de tradicional, ou seja, aristotélico-tomista, que não fazia 

diferença fundamental quanto ao método aplicável nos conhecimentos filosófico e 

cientifico. Filosofia e ciência usariam sempre os mesmos métodos, tais como a dedução, 

a indução e a analogia. As diferenças entre filosofia e ciência consistiriam propriamente 
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no seu objeto. A ciência, segundo esta maneira de ver, não vai além daquilo que é 

relativo ao conhecimento do absoluto. Então, o significativo do conhecimento relativo é 

o conhecimento que vale, porque se relaciona a outro que lhe serve de fundamento. 

Portanto, é aquele que se opera nos planos das relações. Quando se diz que a ciência é 

conhecimento relativo, estamos dizendo que se trata de conhecimento de tal natureza, 

que seus juízos possuem validade nos limites do estrato de realidade explicado, e em 

função dos princípios aos quais ditos sistemas se referem. O conhecimento científico, 

por conseguinte é o conhecimento “relacional”, e como tal relativo. Para tanto no plano 

especulativo, como da prática, que é a ciência e da ética, e da estética e da historia. 

Miguel, (p.78, 2011). 

Continua com a opinião dele, Todas as ciências estariam condicionadas à 

Metafísica. Por tanto a filosofia é o conhecimento de fenômenos e compreensão 

aristotélico-tomista que nos apresenta a filosofia como conhecimento possível da coisa 

em si, do “ser enquanto ser”. No terceiro existe uma diferença em objeto, é que existe 

uma previa diferença de método e que do geral não se passa ao universal sem uma 

previa e radical mudança de atitude espiritual. (MIGUEL, 2011, p.78) 

O direito ambiental é aplicável, com o objetivo de proteger, conservar a vida de 

variedade de flora e fauna situadas na terra e no mar, juntamente com fatores abióticos 

restritos ao ar, solo, água e mar, na forma de controlar a biosfera, onde ocorrem 

mudanças de natureza física, química devido à degradação. Existem várias leis que 

estão intimamente relacionadas para apoiar os programas de governo, como podemos 

ver a seguir: 

 

2.1.  As Leis e suas competências 

Lei Constitucional da República Democrática de Timor Leste (RDTL). 

 Artigo 61o (Meio Ambiente na constituição da RDTL), que tratar sobre: (1). 

Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e 

o dever de protegê-lo e melhorar 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. 
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A intenção destes artigos é fornecer uma visão de que todas as pessoas que estão 

vivendo em num ambiente tem o mesmo direito à vida e o direito de obter uma vida 

saudável. Tal lei também diz que o governo de Timor Leste deve reconhecer a 

necessidade de preservação ambiental, especialmente em termos de respeito e reforço 

aos valores dos recursos naturais, promovendo a proteção do ambiente, bem como o 

desenvolvimento e sustentabilidade ao meio ambiente. 

 

 2.1.1 Lei Licenciamento Ambiental - Decreto-Lei no 5/2011 de 9 de Fevereiro 

Essa lei reconhece constitucionalmente a necessidade de preservação e 

valorização dos recursos naturais e de determinação de ações de promoção e defesa do 

meio ambiente, entendendo isso como veículo essencial ao desenvolvimento sustentável 

da economia de Timor Leste. Por tanto, o Timor Leste apresentou conferência em várias 

convenções na Organização das Nações Unidas (ONU), como o protocolo de “Quioto”, 

que contém quatro convenções internacionais, sendo elas: A diversidade Biológica; A 

convenção de combate à desertificação; a convenção de Viena para a proteção da 

camada do ozônio; e o protocolo de Montreal para a redução de substâncias que 

empobrecem a camada de ozônio.    

O objetivo desta lei é prevenir dos impactos negativos no meio ambiente, em vez 

de combater posteriormente os seus efeitos. É, sem dúvida, a mais efetiva política 

ambiental. Deste modo, o licenciamento ambiental, tendo por base a avaliação 

ambiental das intervenções de natureza pública ou privada, e como instrumentos de 

declaração de impacto ambiental (DIA) e o plano de gestão ambiental (PGA), garante o 

mencionado caráter preventivo de preservação do meio ambiente. Portanto, a lei de 

licenciamento ambiental é extremamente importante em um projeto de avaliação 

influente seja ele é governo ou projeto de reserva. 

Por sua vez, a consulta pública é o direito fundamental que foi consagrado pela 

constituição, sendo um instrumento do processo de tomada de decisão que permite 

integrar as diversas visões e percepções de fragmentos da sociedade ao projeto, criando 

as condições próprias à implementação do projeto e sua integralidade tanto ao nível 

comunitário como nacional.  

O Sistema do Licenciamento Ambiental  
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Nestes termos, a lei institui o sistema de licenciamento ambiental, concebido 

como um sistema incremental para responder às necessidades de prevenção dos 

impactos negativos ambientais em função da complexidade dos projetos e atendendo à 

realidade economia e social de Timor Leste. Além disso, o sistema concebe a atribuição 

das licenças ambientais e sua fiscalização como uma consequência lógica do 

procedimento de avaliação ambiental dos projetos, criando assim, um procedimento 

integrado e uma processualística simplificada de prevenção dos impactos negativos 

ambientais e de controlo da poluição dos projetos.  

O Decreto da Lei do no 5/2001 que, como parte do procedimento de 

licenciamento ambiental prevê-se uma fase facultativa de orientação do proponente, que 

visa aperfeiçoar a fase de avaliação ambiental que concretamente objetivar a assistência 

ao proponente na classificação do projeto e contribuir para a elaboração dos termos de 

referência do projeto, ser um documento de guia que fundamental do procedimento de 

elaboração da declaração de Impacto Ambiental e o Plano de Gestão Ambiental. Na fase 

de avaliação ambiental, criou-se um sistema em que o público participa do 

procedimento de avaliação desde o seu inicio, o que permite a incorporação das suas 

contribuições e recomendações, pela comissão de avaliação.  

Esta lei é tratada 47.0 dos artigos possíveis no seu funcionamento em todas as 

áreas responsáveis. Assim o governo decreta nos termos da alínea (b), do no1 do artigo 

115.o  da constituição da república, para amparar como uma da seguinte lei:  

No artigo 1o, a lei fala sobre definições de generalidades, como definições para: 

áreas protegidas; autoridade superior ambiental; avaliação ambiental; avaliação de 

impacto ambiental; exame ambiental inicial; categorias de classificação de projetos em 

função da dimensão dos potenciais impactos ambientais; espécies ameaçadas; fase de 

construção do projeto; fase de desativação de uma área; fase de desenvolvimento; 

fiscalização; impacto ambiental, entre outras definições.  

A observação destas definições possibilita o correto direcionamento de um 

projeto que resulte em impacto ambiental no Timor Leste. Com isso a DNMA e SEMA 

continuam a proporcionar as políticas adequadas para que se possam desenvolver 

programas na comunidade, com inspeções ao meio ambiente como fiscalizam e 

monitorizam os projetos de acordo o disposto nos planos de gestão ambiental ou PGA. 

 O 2o. Artigo refere-se ao sistema de licenciamento ambiental para avaliar os 

projetos públicos e privados que podem produzir impactos ambientais e sociais ao meio 
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ambiente. Por exemplo, os sistemas que tecnicamente podem produzir os resíduos nas 

suas atividades. 

No 3.o artigo cita-se sobre o procedimento de licenciamento ambiental, que tem 

o objetivo de orientar, verificar e avaliar os documentos de proponentes dos projetos, 

antes de iniciar ou de continuar as atividades referidas. Constitui-se de quatros 

procedimentos: Orientação para a definição de âmbito; Avaliação ambiental e atribuição 

da licença ambiental; Emissão e renovação da licença ambiental; e Fiscalização.  

 

 O Processo de Licenciamento Ambiental 

Neste 4.o artigos são apresentados às definições das categorias e tipo de 

procedimentos de avaliação ambiental que já foram explicados no primeiro artigo. A 

classificação dos projetos é efetuada de acordo com o anexo I, II e estrutura-se nas 

seguintes categorias:  

Categoria A- compreendem os projetos que potencialmente podem causar 

impactos ambientais significativos. 

Categoria B - compreende os projetos que podem causar impactos ambientais, e 

que são sujeitos à exame ambiental inicial (EAI). 

Categoria C - compreende os projetos em que os impactos ambientais são 

desprezíveis ou inexistentes. 

Na fase informativa de avaliação ambiental o proponente obtém uma orientação 

sobre como seguir todos os requisitos de avaliação ambiental, para dizer que uma 

definição de âmbito.  

No artigo 5.o, fala-se sobre a definição de âmbito do projeto, com definição dos 

proponentes, por exemplo. 

Este artigo também explica como se obtém o âmbito dos projetos.  

No Artigo 6.o Procedimento da fase informativa. A divulgação do resultado da 

definição de âmbito, os prazos do projeto do projeto e de avaliação ambiental.   

O procedimento de avaliação de impacto ambiental e atribuição da licença 

ambiental são cuidados no artigo 8o.  



           

38 

 

Assim, antes de começar a instalação do projeto, os proponentes devem 

apresentar como foram classificados e terem o licenciamento de ambiental.  

No artigo 9.o, que trata da apresentação do projeto para AIA e do pedido de 

licença ambiental. Aqui, quando da apresentação do projeto, devem ser apresentados os 

interessados, o grupo econômico responsável, a localização da área, plantas e estudos 

ambientais. Ou seja, os proponentes dos projetos têm a obrigação de proporcionar os 

documentos e/ou as identificações para as autoridades ambientais. São cinco de 

departamentos que, são responsáveis pelas avaliações dos impactos ambientais, 

inclusive com técnicos especializados.  

Como já foi dito anteriormente, a lei tradicional é uma das leis que dão 

importância para meio ambiente em sua proteção através de suas normas culturais. 

Diante destas normas são definidos os Acordos de Impactos e de Benefícios (AIB), 

como a seguir: 

- Considera-se como Acordo de Impacto de Benefício (AIB) o instrumento legal 

de âmbito privado regido pelo código civil que define os direitos e obrigações 

entre o proponente e os representantes legais das comunidades de proteção, o 

respeito pelo uso tradicional da terra, as costumes e direitos dessa comunidade 

e as devidas compensações à escala dos potenciais impactos ambientais 

identificados na declaração de Impacto Ambiental do projeto em questão.  

- O Acordo de Impactos e Benefícios (AIB) é realizado com as comunidades 

situadas em torno ou nas proximidades ao projeto, e cujo uso tradicional da 

terra e outros costumes ou diretos tradicionais sejam potencialmente afetados.  

 

Diante deste acordo de impactos e benefícios (AIB), os proponentes do projeto 

devem cumprir e respeitar as regras legais tradicionais.  

Bisset (1992) define métodos de avaliação de impactos ambientais (AIA) como 

mecanismos estruturados para a identificação, comparação e organização de dados 

sobre impactos ambientais, permitindo que as informações sejam apresentadas em 

diversos formatos visuais para que possam ser interpretadas pelos responsáveis na 

tomada de decisão e pelos membros do público.  

Da ideia de Melheiros (1995) os métodos ou técnicas de avaliação são 

instrumentos que tem o objetivo identificar, avaliar e sintetizar os impactos de um 
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determinado projeto ou programa. Alguns autores costumam dividir os métodos de AIA 

em dois grupos: econômicos, aqueles onde os impactos podem ser avaliados em 

unidades monetárias tradicionais e que tem por base a análise custo – beneficio e 

quantitativos, aqueles onde os impactos são avaliados em qualquer unidade que não a 

monetária.  

Para Brandão (1996), classificam-se os métodos em “quantitativos” quando os 

impactos puderem ser numericamente quantificáveis em qualquer unidade e 

“qualitativos” quando os impactos podem ser avaliados por caracterizações como 

“muito, pouco, nada”, “a longo, médio e curto prazo”, “significativo ou insignificante” 

ou por meio de uso de escala ou pesos que permitem a hierarquização dos mesmos.  

Pimental e Pires (1992) agrupam os métodos segundo o objetivo em: métodos 

para identificação e sumarização de impactos e métodos para avaliação. E para 

Flogliatti (2004), os primeiros métodos utilizados para avaliação de impactos 

ambientais se caracterizavam por serem aproximações sistemáticas que visavam 

identificar os impactos.  

Pela Kohan-Saagoyen (1997) através do estudo desenvolvido nele enfatiza que 

dependendo das características do projeto a ser avaliado e, consequentemente, das 

necessidades específicas requeridas nos processos de avaliação, uma particular 

metodologia pode ser mais ou menos adequada do que outra. Entretanto, tendo em 

vistas as restrições orçamentárias e cronológicas dos estudos ambientais, a metodologia 

a ser empregada deve propiciar uma melhoria dos custos e tempo, de forma a obter 

resultados claros, objetivos e seguros.  

Em seguida, o método espontâneo (Ad-Hoc), ou reunião de especialista, como o 

próprio nome indica, consiste em reunir profissionais com o objeto de levantar os 

possíveis impactos ambientais de um empreendimento e suas medidas mitigadoras. 

Teve sua utilização iniciada na década de 50 do século passado, continuando, ainda 

hoje, a ser muito utilizado. Como exemplo deste método, tem-se o método de Delphi, 

criado com o objetivo de facilitar a análise de muitas informações obtidas de 

profissionais que devem responder a questionários individuais, pois,  

O método deve ser usado apenas como uma etapa do processo de 
avaliação e não como um método absoluto, pois o mesmo propicia 
uma orientação mínima para a avaliação de impactos de forma 
qualitativa, não definido parâmetros específicos a serem investigados 
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e apresentado assim, resultados muito restritos (KOHAN-
SAAGOYEN, 1997, p.57).   
 

O método Listagens de Controles (CheckLists), são listas elaboradas nas fases de 

diagnóstico ambiental e estudo de alternativas de projeto onde se enumeram os fatores 

ambientais de um projeto específico e seus impactos. Servem de guia para a obtenção de 

informações mais detalhadas na caracterização dos indicadores ambientais, 

fundamentais para a hierarquização e avaliação, determinando o grau de significância 

do impacto. Existem com objetivo principal, levantar os impactos mais relevantes nos 

meios físico, biótico e antro-pico e a caracterização das variáveis sociais e ambientais 

das áreas impactadas.  

  

2.1.2 A lei “Tara Bando” 

A lei “Tara bando”, como constituída no decreto da lei no 5/2011, define os 

direitos e obrigações entre o proponente e a representante legal das comunidades de 

proteção, e trata a respeito da terra de comunidade própria e inclusiva e dos ambientes 

cultivados pela comunidade. Mais adiante serão apresentadas mais informações sobre 

essa Lei. 

As leis delimitam regras para uso ou intervenções no ar e na água, inclusive a do 

mar, a partir do princípio de que toda pessoa tem o direito a um ambiente de vida 

saudável. Além disso, toda pessoa tem direito a informações relativas ao meio ambiente 

e do papel da gestão do meio ambiente. Em terceiro lugar, toda pessoa tem o direito de 

desempenhar um papel no âmbito da gestão ambiental em conformidade com a 

legislação em vigor. 

 

2.1.3. Plano Desenvolvimento Nacional (PDN) de 2002 a 2030 

No plano de desenvolvimento nacional, o estado de Timor Leste deve proceder a 

sua estratégia de ações em concordância política que venha garantir que as lei e normas 

ambientais sejam cumpridas, assim como preparar a legislação abrangente sobre 

proteção e conservação ambiental, para cumprir as nossas obrigações constitucionais e 

internacionais. Isto incluirá uma avaliação de impacto ambiental a todas as demandas de 

gestão técnica - administrativa, para proteger e conservar o meio ambiente.  



           

41 

 

As alterações climáticas vêm sendo um desafio em termos ambientais do Timor 

Leste, devido, por exemplo, inundações em aldeias costeiras baixas, incêndios 

florestais, resultando em impactos socioeconômicos nas comunidades e 

consequentemente no país. Com estas dificuldades que enfrentamos, embora o Timor 

Leste tenha ratificado nas Nações Unidas o protocolo de Quioto, o Timor Leste não 

deve ser penalizado no seu desenvolvimento. 

Diante deste plano do desenvolvimento nacional, em 2015 será estabelecido um 

centro nacional de alterações climáticas, com vistas a conduzir estudos e observações 

sobre questões de alterações climáticas, a garantir recolha de dados sobre o impacto de 

alterações climáticas e encorajar inovações tecnológicas em termos de adaptação e 

mitigação de alterações climáticas. Sendo o Timor Leste um país pequeno irá procurar o 

apoio de países desenvolvidos para investigação, adaptação e mitigação de alterações 

climáticas.  

O PDN age como uma guia que acumula todos os planos políticos, de gestão, de 

estratégia e ações para mudanças climáticas, controle poluição, energia renováveis e não 

renováveis, conservações florestais, terrestres e marítimas, de desenvolvimento do país 

e do meio ambiente de construir e promover o ambiente vivo. Por isso, os regulamentos, 

as normas, as leis, são as chaves principais para carregar os programas de 

desenvolvimento do meio ambiente.      

Para concretizarmos a nossa visão ampla de Timor Leste em 2030, como um 

país com rendimentos médio - altos, onde a pobreza extrema foi erradicada, é necessário 

desenvolver ações para gerir os seus recursos naturais e o ambiente de forma 

sustentável. Sendo fundamental renovar o forte laço entre o povo timorense e o 

ambiente, continuando a reconhecer que o sucesso do desenvolvimento do país ira 

responder em saúde das nossas florestas, rios, mares, e vida animal. 

 

2.1.4 Diploma Ministerial no. 02/2009, de 06 de Março da Orgânica da Direção 

Nacional do Meio Ambiente. 

O diploma ministerial atende às regulamentações orgânicas da direção nacional 

nas estruturas políticas de seus padrões dos serviços dos programas planejados e 

estabelecidos em setores tanto sociais, individuais e públicos tanto em coletivos e 

projetos, cooperar entre outras entidades nacionais públicas e estrangeiras, colaborar e 
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participar em programas relevantes, responsabilizar e supervisionar os serviços em suas 

diretrizes de chefias dos programas, efetuarem a avaliação dos sistemas administrativos 

técnicos em seus departamentos e aos projetos dos impactos, reconstruir e conservar o 

ambiente de sua proteção, realizar a análise dos documentos e dos projetos, ou seja, dos 

programas, saber como fazer à execução do orçamento, os relatórios, promover a 

educação ambiental formal e não formal e de mais objetivos ao desenvolvimento 

sustentável. Estes serviços de ministério que já foi clarificada e instituída neste diploma 

em todos os artigos referidos.  

Consequentemente, neste diploma é como um gerenciamento dos serviços de 

administrativos que lidar todas as funções dos programas de políticas do estado na 

comunidade. Dividimos em Seis departamentos na direção do meio ambiente que 

fundando no artigo 4.o que Estrutura Orgânica, Direção e Serviços.     

A Direção Nacional do Meio Ambiente, abreviadamente designada por DNMA, 

tem por missão estudar, executar e monitorizar as políticas de desenvolvimento, 

proteção e conservação ambiental, bem como elaborar, implementar, e fiscalizar os 

regulamentos e normas sobre o meio ambiente.  

Em Artigo 2o Âmbito de Aplicação, o presente diploma estabelece a estrutura e 

as normas de funcionamento da Direção Nacional do Meio Ambiente. 

Artigo 3o - são atribuições da DNMA, entre outras coisas:  

- Conceber, executar, desenvolver e avaliar a política ambiental, orientada pelos 

princípios de desenvolvimento sustentável, integrando harmoniosamente a 

componente econômica, sociocultural e ambiental, nas restantes políticas 

setoriais; 

- Desenvolver, em conjunto com as tutelas relevantes, uma política de proteção à 

vida marítima e terrestre, de forma a evitar a sua destruição, para tomá-los no 

futuro em centros de atração natural e turística; 

- Analisar as atividades ambientais e propor medidas e políticas públicas para a 

sua dinamização, inclusive no que diz respeito à competitividade interna e 

internacional. 

 
 Estrutura Orgânica, Direção e Serviços da DNMA: 
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A DNMA é composta pelo diretor Nacional e pelos seguintes departamentos: O 

Departamento jurídico; Departamento de estratégia e gestão de informação ambiental; 

Departamento de avaliação de impacto ambiental; Departamento para a conservação da 

biodiversidade; Departamento de promoção e sensibilização ambiental e serviços 

Territoriais; Departamento laboratório do ambiente e controle de poluição.  

Departamento para a Conservação da Biodiversidade 

- Compete ao departamento para a conservação da biodiversidade (DCB), no 

domínio do “planejamento e gestão”: Exercer as funções de autoridade Nacional para a 

proteção e a conservação da natureza e da biodiversidade, em cooperação com as tutelas 

relacionadas, entre outras competências. 

Departamento de Promoção e Sensibilização Ambiental e dos Serviços 

Territoriais 

- Compete ao Departamento de Promoção e Sensibilização Ambiental e dos 

Serviços Territoriais (DPSAST), no domínio da divulgação e acesso à informação: 

Conceber e desenvolver estratégias de informação e de comunicação, visando à 

conscientização individual e coletiva para as questões da proteção do ambiente e da 

dinâmica do desenvolvimento sustentável, entre outras competências.  

Laboratório do Ambiente e Controle de Poluição 

- Compete ao laboratório do Ambiente e Controle de Poluição (LACP), no 

domínio da qualidade analítica do ambiente: Assegurar a gestão operacional do 

Laboratório Ambiental para a realização de medidas e ensaios analíticos, em laboratório 

e no território, no domínio de Ambiente, entre outras competências. 

 

2.2 Os Programas Pela DNMA/SEMA 

Os programas que foram estabelecidos pela direção em cada departamento 

próprio e com outros departamentos relevantes dizem respeito a servir, prevenir, avaliar, 

monitorar e preservar e conservar todos os recursos naturais do país, para uma melhor 

sustentabilidade do país. Estes monitoramentos são de responsabilidade dos 

departamentos da DNMA da Direção de Saneamento Básico de Água. Em tais 

programas a previsão de participação de estudantes, com o objetivo de motivá-los a 

participarem das atividades e, dessa forma, contribuir para a formação cidadão. 
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Para saber mais sobre tais programas, apresentamos: 

2.2.1 Programas de comunicação social: Estes programas têm o objetivo de 

divulgar as informações à comunidade sobre o meio ambiente. Com está comunicação 

também se auxilia a direção competente em seus serviços nacionais e territoriais.  

2.2.2 Programas de Monitoramento de qualidade do Ar: Este programa tem 

por objetivo controlar a qualidade do ar quando da implantação e também no 

funcionamento de um projeto ou instalação de uma empresa que possa alterar a 

qualidade do ar.  

2.2.3 Os Programas de Monitoramento de qualidade de Água: o objetivo 

principal deste programa é monitorar a qualidade das águas do solo, lagos, rios, lagoas, 

olhos d‟água, mar, e do subsolo.  

2.2.4 Programas de Monitoramento de Qualidade do Mar: Este programa 

tem o objetivo de proteger, conservar e controlar a qualidade do mar, controlar os 

sistemas de pesca, para proteger os animais marítimos e/ou comunidades do mar.        

2.2.5 Programa de Monitoramento de Qualidade do Solo: Este programa tem 

o objetivo para avaliar a qualidade do solo e subsolo, avaliando condições de 

contaminação e desertificação do solo. 

2.2.6 Programa de Monitoramento de Fauna: Este programa objetiva manter 

as diversas faunas de Timor Leste. 

2.2.7 Programa de Monitoramento de Flora: Com este programa se tem o 

objetivo de preservas a área florestal, promover o reflorestamento e motivar a pesquisa 

sobre a vegetação nativa do Timor Leste. 

2.2.8 Programa de Redução dos Níveis de Ruído: Este programa como 

objetivo controlar os níveis de ruído de equipamentos e máquinas, motores dos veículos 

usados pelas populações para apoiar suas atividades.  

2.2.9 Programa de Recuperação de áreas degradadas: Este programa tem 

como meta a recuperação das áreas ambientais que foram degradadas. Tais áreas 

referem-se a montanhas, serras e até que nas comunidades.  

2.2.10 Programa de Emergência: Este programa com objetivo de buscar 

soluções para acontecimentos relacionados à ocorrência de desastres naturais 

enfrentados pela comunidade.  
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2.2.11 Programa de controle de processo erosivo: Erosão das terras é uns dos 

maiores problemas que afeta a vida da comunidade rural no Timor Leste. O programa 

prevê inspeção e recuperação de áreas destruídas e sem vegetação.  

2.2.12 Programa de controle dos projetos e dos impactos ambientais: Este 

programa tem o objetivo para controlar, monitorar, delimitar os projetos durante a sua 

operação. Desta forma os projetos que rompem suas metas sofrem intervenções.  

2.2.13 Programa de Saúde para população na comunidade: Este programa, 

executado pela SISCA (Serviço Saúde Comunitário Ambiente) oferece ações de 

educação e saúde às comunidades, tais como campanhas de vacinação, prevenção de 

doenças relacionadas ao meio ambiente, como malária, doenças respiratórias, 

verminoses, entre outras. 

2.2.14 Programa Participação de recolhimento dos lixos líquidos e sólidos: 

Este programa tem objetivo em controlar os resíduos líquidos e sólidos produzidos por 

empresas e comunidades. 

2.2.15 Programa reflorestar: Este programa tem o objetivo de plantar árvores 

em áreas registradas na lei de florestal. 

2.2.16 Programa de sensibilização: O objetivo deste programa é motivar as 

comunidades em termos de consciência de seu poder para o aproveitamento dos 

recursos naturais. Este programa coopera com o departamento de Biodiversidade, 

ministério de educação em direção de Ensino e Curricular. Além disso, este programa 

realiza em algumas escolas ações para levar conhecimento aos alunos sobre 

sustentabilidade do meio ambiente.      

2.2.17 Programa de “Tara Bando”: Esse programa é embasado na palavra 

Tara, que significa amarrar, e em Bando, que significa proibir. Então, a significação 

desta palavra está relacionada com um sistema de liderança cultural, formada por 

assembleia ou laços familiares de parentesco, que representam o interesse maior de 

proteger, conservar, e preservar os recursos naturais no ambiente Timor Leste. Na 

aplicação desta lei, é oferecida uma grande cerimônia para chamar a atenção de Deus e 

do espírito de mundo que faz parte de segurança na Terra. Esta cerimônia ritualística é 

acompanhada de todos os atributos sagrados para a sociedade em sua crença religiosa 

tradicional. Na cerimônia são apresentados: As Espadas de Dom e de Rei; as coroas 

(Caibau) para amarrar na cruz, e os tecidos tradicionais com diferentes marcas, o 

símbolo que apresenta a vestimenta em diferente de sentido; Os Búfalos com o tamanho 
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de cifre determinado representando o sentido do valor de Dom, de Rei e da salvação da 

Terra; A cruz feita pela madeira na forma de cilindro tem o sentido de salvação dos 

recursos naturais da Terra. A culpa de quem é contra as regras é retirada por punições 

sagradas tradicionais, que levam à morte, à loucura, à cegueira e a doenças que não 

podem ser curadas. As gotas do sangue de Búfalo, de galo e de porco mostra o sentido 

de salvação, de proteção, e servem para resfriar e afastar da terra do Timor Leste 

desastres naturais como: estação de seca, a fome, perda das plantações, erosão, 

terremotos e outro mais. As velas iluminam tem o sentido de segurar a sucessão dos 

recursos naturais. As Cestas para oferecer comidas aos espíritos da Terra e aos 

convidados e autoridades comunitária que participam da cerimônia; a alimentação dos 

busca que eles continuem satisfeitos enquanto protegem a Terra. As arecas e bétel 

revela-se uma pequena oferta para conversar com as pessoas ou convidados antes tocar 

e começar o assunto. Os Vinhos para oferecer aos convidados.  

Durante ocorre a cerimônia ritualística todos os atributos serão oferecidos à cruz. 

As mulheres são preparadas para danças vestindo roupas folclóricas (susumetin) e 

acessórios tradicionais como coroas para as mulheres, pulseiras e colares tradicionais. 

Os homens usam vestes tradicionais, completadas com atributos e espadas. No começo 

desta cerimônia há a presença do Rei, e os religiosos dirigem a cerimônia ritual com as 

linguagens que determinam a mensagem ou as orações rigorosas culturais junto com 

autoridade local nacional. Há também uma celebração de eucaristia ou Missa.  

Durante esta cerimônia acompanha-se e/ou apresenta-se as danças tradicionais 

chamadas de “Tebe Daí”, cuja música traz atributos como tambor (babadok), que é feito 

com a pele de búfalo e também com outros instrumentos feitos de metal para produzir 

os sons. Todos se revelam uma identidade de Timor Leste. 

A cultura é uma decorrência da interação humana com o mundo natural. 

Segundo abordagem de Reisewitz (p. 80, 2004), “onde há ser humano há cultura”; ou 

seja, onde quer que o ser humano toque ou que quer que faça, está a modificar a 

realidade e a si próprio, assim que interfere no mundo natural ou dele participa, está a 

criar um mundo cultural. O ser humano interage com aquilo que está a sua volta. Tem o 

dom de diferenciar e julgar, atribuindo valor a tudo. Ele constrói sobre aquilo que é 

dado (mundo natural) visando atingir algum fim. Como afirma Reale, “[...] o conceito 

de fim é básico para caracterizar o mundo da cultura”. “A cultura existe exatamente 
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porque o homem, em busca da realização de fins que lhe são próprios, altera aquilo que 

lhe é dado alterando-se a si próprio” (2011). 

Segundo abordagem de Ribeiro (1997), o ser humano constrói a linguagem para 

se comunicar, e essa contém toda uma revelação cultural, o que faz com que todos 

sejamos veículos culturais e, portanto, pertençamos a uma cultura e dela sejamos 

portadores. Temos a língua como um patrimônio cultural, um bem imaterial que é 

veiculo de cultura. No entanto, a linguagem que nos comunica determinada mensagem 

não é necessariamente a língua falada como português, inglês, ou outra língua. Ela pode 

ser veiculada por qualquer objeto, como uma pintura, uma casa ou um filme. Daí, as 

mensagens culturais podem ser transmitidas por bens materiais e imateriais.  

No Timor Leste existem varias línguas e tradições que são patrimônios culturais 

Assim, na celebração de ritual utilizam-se diferentes línguas por cada pessoa em cada 

lugar. As celebrações abrangem diferentes sentidos como a mão de obra, as marcas e 

símbolos dos objetos, a mensagem ritual, a música, as manifestações, de cada um com 

seu modelo e suas normas. Este patrimônio inclui as línguas cientificas e as culturais 

que servem para interpretar algo, transmitir as convenções e reunir os espíritos dos seres 

humanos. Esse patrimônio também se compõe das responsabilidades que implicam em 

como cuidar os ambientes, com seu poder para ajudar a economia e a sociedade. Por 

isso, o objetivo desta “Tara Bando” é ser uma lei que reconcilia ambiente e humano.  

Os homens que vivem ao redor de outros são capazes de construir a sua cultura, 

e a cultura estabelece o padrão para os homens sobreviverem. Sempre há relação entre 

os homens e natureza, assim como entre os homens sempre havia os laços de 

parentescos que servem também para promover a cultura.                  
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 CAPITULO 3 

 

 

MÉTODO 

 

3.1 –Abordagem metodológica  

 

A metodologia é um instrumento da investigação científica que constitui 

uma série de ferramentas sistematizadas que visam obtenção de resultados, a partir de 

hipóteses previamente idealizadas. A metodologia apresenta critérios que desenham a 

pesquisa objetivando o esclarecimento de todo e um melhor desenvolvimento do tema 

abordado. Dessa forma, é possível afirmar que os aspectos metodológicos definem, 

explicitamente, onde, quando e como os dados foram coletados, a quantidade e as 

características dos elementos envolvidos e os métodos e materiais utilizados para a 

coleta dos dados (GIL, 1999).  

Existem diferentes tipos de pesquisa, umas mais simples, chamadas de 

puras, e outras de aplicação mais prática, onde o pesquisador busca soluções para 

problemas concretos, chamadas de pesquisas aplicadas. As pesquisas em Educação, 

mais especificamente, em Educação Ambiental se diferenciam justamente pela práxis 

que inspiram e por sua relevância no atual cenário mundial.  

Ao elaborar-se qualquer trabalho de caráter científico, é importante 

estabelecer uma linha metodológica de raciocínio como base para a análise teórica. Ou 

seja, é de fundamental importância estabelecer o método a ser utilizado, pois, “são 

justamente o método e a técnica que caracterizam o trabalho ou o estudo como 

científico ou não” (TRIVIÑOS, 2006 p. 55).  

Nesse sentido, esta pesquisa foi efetuada através de um enfoque de inspiração 

fenomenológica sobre a questão que ocupe o lugar central dos debates nos textos 

oficiais das políticas públicas ambientais em Timor Leste, pretendendo, dessa forma, 

atingir os seguintes objetivos: 

 Analisar os documentos nos textos oficiais das políticas ambientais de Timor 

Leste.  

  Conhecer a forma como as políticas ambientais são tratados na educação nas 

escolas.  
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Em tempo, de acordo com Sato e Passos (2005, p. 220) “é essencial fornecer aos 

leitores e destinatários um recorte fenomenológico de que lugar e por quais caminhos se 

viu o que se viu”. Nesse sentido, para atingir os objetivos expostos acima e com um 

enfoque fenomenológico optou-se por uma abordagem qualitativa.  

Segundo Triviños (2006) a abordagem qualitativa surge em detrimento das 

abordagens quantitativas em pesquisas na área de educação com o intuito de facilitar o 

confronto de perspectivas diferentes de entender o real. Frente à atitude tradicional 

positivista de aplicar aos estudos das ciências humanas os mesmos princípios de 

métodos das ciências naturais, começaram a elaborarem-se programas de tendências 

qualitativas para avaliar e propor alternativas metodológicas para a pesquisa em 

educação.  

Por isso, distinguimos dois tipos de enfoque na pesquisa qualitativa, que 

correspondem a concepções específicas de compreender e analisar a realidade:  

 Os enfoques subjetivistas - compreensivistas que privilegiam os 

aspectos consciências, subjetivo dos atores (percepção, processos de 

conscientização, de compreensão do contexto cultural, da realidade a - histórica, 

de relevância dos fenômenos pelos significados que eles têm para os sujeitos).   

 Os enfoques críticos-participativos com visão histórico-estrutural 

- dialética da realidade social que parte da necessidade de conhecer a realidade 

para transformá-la em processos contextuais e dinâmicos (TRIVIÑOS, 2006, p. 

117). 

A expressão pesquisa qualitativa assume diferentes significados no campo das 

ciências sociais, pois compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que 

visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de 

significados. Tem por objetivo traduzir e expressar os fenômenos do mundo social; 

então se trata de reduzir as distâncias entre indicador e indicado, entre teoria e dados, 

entre contexto e ação. (MAANEN apud NEVES, 1996) 

De acordo com Neves (1996), apesar dos estudos qualitativos serem feitos no 

local de origem dos dados, não impedem o pesquisador de usar a lógica do empirismo 

científico (adequadas aos fenômenos claramente definidos), mas partem da suposição de 

que seja mais apropriado empregar a perspectiva de analise fenomenológica, quando se 

trato de fenômenos singulares e dotados de certo grau de ambiguidade.  
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Além destas ideias, a fenomenologia é considerada dentro das ciências sociais, a 

“sociologia da vida cotidiana”. Embora em sua elaboração existam influencias 

weberianas é na filosofia de Husserl que busca fundamentação metodológica. O 

argumento filosófico de Husserl segue a mesma linha de Dilthey e de Webber, segundo 

os quais os atos sociais envolvem uma propriedade que não está presente nos outros 

setores do universo abraçados pelas ciências naturais: o significado (Husserl, 1980). 

Porém, a presente pesquisa explicará também a sua coleta de dados nas 

entrevistas que se desenvolve, pois o seu segundo objetivo específico é a conhecer a 

forma como as políticas públicas são tratadas na educação nas escolas.   

 Nesse sentido, segundo Triviños (2006), toda pesquisa pode ser ao mesmo 

tempo, quantitativa e qualitativa e que não existe oposição entre as mesmas. O que 

ocorre, segundo o mesmo autor, é que toda investigação baseada na estatística, fica 

exclusivamente no dado estatístico. Raramente o pesquisador aproveita essa informação 

para avançar numa interpretação mais ampla da mesma, estabelecendo que exista entre 

os fenômenos uma relação estatisticamente significativa. Vale ressaltar também, que a 

coleta de dados também se pautou na análise de material bibliográfico como livros, 

artigos, teses e dissertações que tratam da temática. 

Por conseguinte, este tópico discorrerá acerca dos aspectos metodológicos do 

estudo, como a sua caracterização, as questões de pesquisa e hipótese, as variáveis 

operacionais, o universo, o instrumento de coleta e a forma de tratamento dos dados.  

 

3.2 Caracterização do Estudo  

 
Para Gil (1999), uma pesquisa pode ser classificada como: descritiva, 

exploratória ou explicativa. Nessa perspectiva, uma pesquisa é considerada descritiva 

quando o pesquisador observa, registra canaliza e correlaciona às variáveis, pode ser 

exploratória quando o objetivo principal é desenvolver, esclarecer e modificar conceitos 

e ideias baseados em formulação de problemas mais precisos, pesquisáveis para estudos 

posteriores e finalmente é explicativa, quando o pesquisador tem a preocupação de 

identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência das variáveis.  

Segundo Mattar (1997), entende as pesquisas como sendo: exploratória, 

descritivas e causais. A pesquisa é classificada como exploratória quando se tem uma 

noção muito vaga do problema pesquisado, será preciso conhecer de maneira mais 
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profunda o assunto para se estabelecer melhor o problema de pesquisa através da 

elaboração de questões de pesquisa e do desenvolvimento ou criação de hipóteses 

explicativas para os fatos e fenômenos a serem estudados.  

As pesquisas descritivas são caracterizadas por possuírem objetivos bem 

definidos, diferentemente do que ocorre nas pesquisas exploratórias, a elaboração das 

questões de pesquisa pressupõe profundo conhecimento do problema a ser estudado. O 

pesquisador precisa saber exatamente o que pretende com a pesquisa, ou seja, quem ou 

o que deseja medir, quando e onde o fará, como o fará e por que deverá fazê-lo. A 

pesquisa descritiva pode estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. 

Ela não pode explicar os fenômenos que descreve, embora possa servir de base para tal 

explicação (GIL, 1999).  

A maioria dos estudos que se realizam no campo da Educação é de natureza 

descritiva. O foco essencial destes estudos reside no desejo de conhecer a comunidade, 

seus traços característicos, seus agentes, seus problemas, suas escolar, seus professores, 

sua educação, sua preparação para o trabalho, seus valores, os problemas de 

analfabetismo, a desnutrição, as reformas curriculares, os métodos de ensino etc. O 

estudo descritivo pretende descrever com exatidão os fatos e fenômenos de determinada 

realidade (TRIVIÑOS, 2006). 

Sendo assim, diante das visões dos autores mencionados, optou-se por uma 

investigação definida como sendo exploratória e descritiva. Exploratória por estabelecer 

parâmetros capazes de permitir a verificação de qual é a preocupação do governo na 

questão que ocupe o lugar central nos debates dos textos oficiais das políticas publicas 

ambientais em Timor Leste, a partir de uma categorização de análise que evidenciasse 

as concepções sobre as políticas e o estabelecimento dos programas, constituídas pela 

DNMA e SEMA. Descritiva, por descobrir as características de pesquisa de uma 

determinada população, formada pelos sujeitos ou os departamentos do governo, a 

ONG, a autoridade de comunitária em Timor Leste e saber, sobre qual é a preocupação 

do governo com o ambiente em todo território no Timor Leste.  

A seguir pode-se ver o mapa do país Timor Leste,  

 
A posição do mapa se revela as fronteiras entre mar de Timor Leste com o mar de banda 

na parte norte do Timor é Indonésia, a fronteira terrestre na costa de oeste é o Kupang 
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Indonésia, a parte sul com Mar Timor que faz fronteira com Austrália e parte leste faz 

fronteira com Arafura SEA. 

 

 

 
Figura: 3. Mapa do Timor Leste (área em branco) 

 

         N  

 

O                 L     Fonte Atlas de Timor Leste, 2003. 
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Figura: 04.  Mapa Mundial para indicação da posição do país Timor Leste na ASIA 

PACÌFICA 

Fonte: Atlas de mundo e de Timor Leste (2003). 

 

O Timor Leste é composto de 13 distritos, ou seja, municípios compostos por 67 

subdistritos, 498 sucos.  

A pesquisa foi realizada no Ministério de Desenvolvimento Meio Ambiente, que 

está situado no norte na capital Díli. 

O Timor Leste possui área geográfica total de 14.874 km2. Sendo que possui 

1.201.255,00 de habitantes conforme o censo 2012. Seu mais expressivo recurso natural 

é o petróleo e gases, os outros são cobre, mármore, ouro, café, sândalo, coco.   

 

3.3 - Técnicas e instrumentos da coleta de dados  

 
Técnicas são conjuntos de normas usadas especificamente em cada área das 

ciências, podendo-se afirmar que a técnica é a instrumentação especifica da coleta de 

dados. As técnicas de pesquisa acham-se relacionados com a coleta de dados, ou seja, a 

parte da pesquisa.  

A distinção entre “método e “técnica” é feita por Ruiz (1991, p. 138), a rigor, 

reserva-se a palavra método para significar o traçado das etapas fundamentais da 

pesquisa, enquanto a palavra técnica significa os diversos procedimentos ou a utilização 
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de diversos recursos peculiares a cada objeto de pesquisa, dentro das diversas etapas do 

método (....). 

A técnica é capaz de observar, no campo da pesquisa, os sentimentos, as 

informações, as curiosidades, as situações, o interesse, a esperança, as contribuições nas 

ideias, ou seja, tudo isso que se ancora na obtenção de uma resposta para alcançar uma 

melhor pesquisa, a fim identificar os sujeitos e os objetos da pesquisa, através da busca 

das concepções desses participantes.  

As informações corretas foram coletadas através de entrevista estruturadas e 

abertas juntas os departamentos de direção nacional do meio ambiente em Timor Leste, 

no SEMA.         

De acordo com Leite (2008), o questionário é uma das formas mais utilizadas de 

coleta de dados, pois possibilita mensurar com legitimidade aquilo que se deseja. Além 

disso, todo questionário que se propõe ter como característica assegurar a uniformidade 

da avaliação de uma situação para outra, deve ser por obrigação de natureza impessoal. 

Dessa forma, os questionários passam a cumprir as duas funções a que são propostos: 

“descrever características e medir determinadas variáveis de grupo social”, bem como 

“variáveis individuais”.  

Nesse sentido, o questionário foi aplicado com a intenção de se auxiliar a 

responder o objetivo da pesquisa, que é conhecer os programas de cada sujeito ou dos 

diferentes participantes da instituição de DNMA. Para a coleta de dados, a pesquisadora 

também identificou as características dos participantes da pesquisa, porém na fase da 

entrevista aberta com os entrevistados na Direção Nacional do Meio Ambiente 

(DNMA/SEMA), e ONG e autoridade local no Timor Leste, conforme Tabela 02. 

 

Tabela 02. Sujeito da pesquisa 
 

Ordem Nome Titular Departamento 

1. Faustino Reciberef Chefe Jurídico 

2. Ligia C. Araújo Santos Chefe Estratégia e Gestão de Informação 
Ambiental (DAB) 
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3. Francisco Poto Chefe Avaliação de Impacto Ambiental 
(AIA) 

4. Pedro de Jejus Mendonça Chefe Laboratório do Ambiente (LAB) e 
Controlo Integrado de Poluição 

5. Andre Soares Chefe Conservação da Biodiversidade 
(BIO) 

6. Domingos Mesquita Chefe Promoção e Sensibilização 
Ambiental (DAB) e Serviços 

Territoriais 

7. Demetrio do Amaral de 
Carvalho 

Chefe 
executivo 

ONG Haburas 

8. Eurico da Costa de Jesus Chefe do 
suco 

Representante da comunidade 
local 

 

Para atingir o objetivo proposto, a elaboração do questionário (ver apêndice 1) 

contou com perguntas classificadas de acordo com os pressupostos de Leite (2008). 

Para este autor as perguntas de um questionário devem ser classificadas quanto à forma 

e ao objetivo: 

 Quanto à forma, as perguntas em geral são classificadas em três categorias:  

a) Perguntas Abertas: são as que permitem ao informante responder livremente, 

usando linguagem própria;  

b) Perguntas Fechadas: são aquelas que informante escolhe uma resposta entre 

duas opções: sim ou não  

c) Perguntas de Múltipla Escolha: são perguntas fechadas, mas que apresentam 

uma série de possíveis respostas.  

 Quando ao Objetivo, as perguntas podem ser:  

a) Perguntas de fato: dizem respeito a questões concretas, referem-se a dados 

objetivos: idade, sexo, profissão, religião.  

b) Perguntas de Ação: referem-se a atividades ou decisões tomadas pelo 

individuo.  
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c) Perguntas de ou sobre Intenção: tentam averiguar o procedimento do 

individuo em determinadas circunstâncias.  

d) Perguntas de opinião: representam a parte básica da pesquisa.  

e) Perguntas-índice ou Perguntas-teste: são utilizadas são questões que 

suscitam medo, quando formuladas diretamente.  

Nesse sentido, as questões que constam no questionário aplicado, foram 

elaboradas fazendo-se um mix das categorias elencadas acima. No entanto, saliento que 

no que tange as questões classificadas quanto ao objetivo, foram utilizadas apenas 

perguntas de fato, visto que o uso das outras categorias não era oportuno no momento.  

Para Leite “[...] o questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído 

por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas sem a presença do 

entrevistador” (2008, p. 112). Dessa forma, os questionários foram entregues um dia 

antes da entrevista, assim o participante da pesquisa teve o tempo necessário para 

respondê-lo; sendo o mesmo recolhido no momento da entrevista. 

A aplicação feita dos questionários entregou-se a participante junto os roteiros 

de entrevista que foi segunda fase na coleta de dados, para que recolhe - se esses 

paralelamente no fim de entrevista no mês de janeiro a fim de fevereiro de 2012. 

Segundo Leite, podemos conceituar entrevista como sendo 

uma conversação efetuada face a face, de maneira metódica, 
proporcionando ao entrevistador, verbalmente a informação 
necessária. Está, é aliás, uma das principais técnicas de trabalho em 
quase todos os tipos de pesquisa utilizadas nas ciências sociais. Ela 
desempenha importante papel não apenas nas atividades cientificas 
como em muitas outras atividades humanas (LEITE, 2008, p. 102).  

 
Todo pesquisador que utiliza a abordagem qualitativa considera a participação 

do sujeito como um dos seus artifícios de seu fazer cientifico, tende a se apoiar em 

métodos e técnicas que reúnem características essenciais, que ressaltam sua implicação 

e da pessoa que fornece informação. Dessa forma, a entrevista é um dos instrumentos 

mais decisivos para estudar os produtos nos quais está interessado o investigador 

qualitativo, transformando-se assim, num meio importante para que o estudioso atinja 

os objetivos que se propôs ao iniciar a pesquisa (TRIVIÑOS, 2006).  

As entrevistas obtêm ajudam tecnicamente na coleta de dados e, por isso, 

apresentam várias informações que se relacionam com o objeto da pesquisa. Trazem 

também os sentidos como: expressar os sentimentos, as perspectivas pelos atos 
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positivos e negativos, e oportunizar também os sujeitos para que se encontrem na 

conversa. Assim, esse instrumento oferece um bom resultado para análise em caráter 

fenomenológico. 

Partindo-se do pressuposto que a entrevista tem como principal objetivo a 

detenção de informações do entrevistado sobre determinado tipo de assunto ou 

problema e que existem vários tipos de entrevista que variam de acordo com o propósito 

do entrevistador. A presente pesquisa foi organizada em entrevista padronizada ou 

estruturada, pois nela o entrevistador cumpre um roteiro previamente determinado, 

realizando-se segundo um formulário elaborado, sendo, ainda, efetuada de preferência 

com pessoas selecionadas de acordo com um planejamento prévio (LEITE, 2008).   

Chizzotti (2005, p.105 a 106) relata que: Antes de pesquisar qualquer tema é 

necessária uma preparação onde se preveja as negociações previas, o pessoal, o objetivo 

que se tem em vista, a área de abrangência e o conjunto de estratégias para se identificar 

os problemas ou necessidades prioritárias e se fazer um inventário – síntese das 

questões mais fluentes e das necessidades prioritárias. Supõe  

 Elaborar previamente os objetivos: recolher as principais informações 

técnicas e documentais para caracterizá-la confrontá-la com o ponto de vista 

de agências demandantes, e todos os envolvidos na pesquisa; 

  Eleger o campo e os meios de pesquisa: seleção das informações 

econômicas, sociais, culturais e políticas, das fontes documentais e dos 

instrumentos de pesquisa; 

 Fazer uma pesquisa de campo exploratória para avaliar os dados já 

recolhidas; 

 Síntese das informações: inventário preliminar dos problemas.  

Para realizar essa pesquisa, observou o local da pesquisa no dia 18 de Dezembro 

de 2011, sendo aí entregue uma carta de pedido da pesquisa à DNMA. Em seguida, fez-

se a distribuição do horário; os questionários e os roteiros para as entrevista com os 

chefes dos departamentos e/ou a participantes após recebermos o resultado do despacho 

pelo diretor. Por tanto, continuamos a entrevistar, seguido o horário que tinha sido 

marcado, entre o dia 24 e 7 de fevereiro de 2012. Os questionários foram recolhidos até 

no dia 29 de fevereiro de 2012. Nos questionários havia 15 perguntas abertas com os 

roteiros de entrevista. As perguntas entrevista foram elaboradas em três dimensões de 
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categorização: Na primeira dimensão estavam as políticas públicas; na segunda 

dimensão a implementação das políticas públicas do meio ambiente que compõe os 

programas dos serviços; e na terceira dimensão foram os resultados alcançados por 

programas e por políticas.  

Essa pesquisa obteve atenção e apoio de cada participante. As entrevistas foram 

gravadas depois da assinatura do termo de consentimento. 

Cada entrevista durou em média 30minutos, pois de acordo com Triviños (2006, 

p. 147) “uma entrevista que se prolongue muito além mais dos trinta minutos se torna 

repetitiva e se empobrece consideravelmente”. Depois de feita as entrevistas, elas foram 

transcritas e revisadas para possíveis correções e/ou complementações nas falas dos 

sujeitos da pesquisa, no entanto não foram feitas correções gramaticais com o intuito de 

preservar a originalidade da fala. É possível verificar a presença delas no trabalho, pois 

estão entre aspas e em itálico a fim de diferenciá-las do restante do texto.  

Devemos ressaltar que como técnica de coleta de dados, a entrevista pode 

apresentar vantagens e desvantagens que são consideradas como limitações, todavia, de 

todas as técnicas de mensuração de dados é a que apresenta maior flexibilidade. No 

entanto, deve-se considerar que o entrevistador torna-se a única fonte de motivação 

adequada e constante (LEITE, 2008). 

Segundo Andrade (2010, p. 123-124), as técnicas de pesquisa podem permitir 

dois tipos de procedimentos: Análise de documentos indiretos e documentos diretos. O 

documento indireto é aquele que constitui a pesquisa bibliográfica e a pesquisa 

documental, que foram aqui realizadas. O documento direto é a documentação que se 

observa diretamente, baseia-se nas técnicas e na observação propriamente dita e nas 

entrevistas.  

Nesse caso a documentação que o pesquisador obteve no local da pesquisa é 

indireta e direta. Indireta a partir dos documentos que foram coletados, aqueles 

documentos que já existem. E a documentação direta é aquela que foi coletada através 

de entrevista. Este sentido a pesquisadora coletou os documentos oficias que havia 

relação com o tema da pesquisa sobre ambiente, que são as leis ambientais; o decreto da 

lei do governo e outros tipos de documentos necessários da DNMA/SEMA e também os 

documentos que foram estruturados a partir das entrevistas.  
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Para que o nome dos entrevistados fosse preservado, utilizaram-se as seguintes 

abreviações para identificá-los no texto, como, por exemplo: DJ, E1, DEGIA E2, AIA 

E3, DLAB E4, DCBIO E5, DAB/EA E6, CS E7, ONG E8. A escolha obedeceu à 

ordem das entrevistas ocorridas. 

 

3.4 - Populações da pesquisa 

Segundo Gil (1999), universo e população constituem um conjunto definido de 

elementos que possuem determinadas características. Amostra é o subconjunto desse 

universo ou população que possui características comuns.  

Já Rudio (1996) classifica a população ou universo, como conjunto de elementos 

que possuem características que são relevantes para o estudo. A população amostral ou 

amostra é uma parte do universo escolhida segundo algum critério de 

representatividade.  

O universo desta investigação foi composto por o órgão do governo no SEMA, 

DNMA de Timor Leste, que é composto por seis departamentos: o departamento de 

jurídico; o departamento da estratégia e gestão da informação de ambiental; o 

departamento AIA, o departamento laboratório do ambiente e controlo integrado de 

poluição; o departamento de conservação da biodiversidade (BIO), o departamento de 

promoção e sensibilização ambiental (DAB) e serviços territoriais que seja a educação 

ambiental. Além disso, entrevistou-se também o diretor de ONG “Haburas” e o 

representante de comunidade, que é o chefe do suco de sub-distrito Dom-Aleixo do 

distrito Comoro – Díli.   

Dessa forma, através de um levantamento feito na capital constatou-se a 

existência de três órgãos, o do governo, o da ONG e do representante da comunidade de 

distrito Comoro. Todos cobrem os programas sobre política ambiental em todo território 

do Timor Leste.  Portanto, trabalhar com todos os departamentos, com o Ministério do 

Meio Ambiente, uma ONG nacional e a autoridade local, seria extremamente complexo, 

como podemos observar na fala de Leite (2008, p. 121). 

É quase impossível obter informações de todos os indivíduos ou 
elementos que formam o grupo pesquisado, seja porque o número de 
elementos é demasiado grande, os custos são muitos elevados e o 
tempo pode torna-se longo, atuando como agente de distorção. Essa e 
outras razões obrigam o pesquisador a trabalhar como apenas uma 
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parte dos elementos, representante do todo pesquisado, que compõe o 
grupo a ser estudado.  

 
O programa na sensibilização do meio ambiente que busca a conscientização 

para as atividades humanas que causam impactos positivos e negativos para ambiente, 

está envolvido e contemplado nas disciplinas do ensino básico, até sexto ano, mas 

menos no ensino médio. Embora o departamento da educação ambiental continue 

oferecendo a sensibilização aos alunos do ensino médio. As atividades ambientais 

também continuem sendo programadas por iniciativas dos professores. Sato e Passos ao 

tratar do método com inspiração fenomenológica em Educação Ambiental reafirmam 

que “[...] só uma vivência cotidiana, extensa e intensa permite uma significatividade do 

que possa vir a ser dito“ (2005, p.224). 

A partir dessa opinião conseguiu-se um inventário dos dados fornecidos pelos 

DNMA/SEMA. Verificamos que cerca de seis departamentos inclusivos a ONG e o 

chefe do suco se encaixariam nos critérios estabelecidos acima. Nesse sentido, aborda-

se uma amostra proposital, o que ancora com as ideais de Leite (2008). Na abordagem 

dele, as figuras trazem a amostragem intencional, são aquelas em que a seleção dos 

elementos da população que compõem a amostra depende do julgamento do 

pesquisador no campo. Assim, o pesquisador procurará obter uma amostra que seja 

similar à população sob algum aspecto, o que faz com que se escolham casos 

considerados típicos, que sejam satisfatórios para a necessidade da pesquisa. Portanto, o 

pesquisador revela um perfil que mostra o local da pesquisa, que é o Ministério da 

Economia de Desenvolvimento e a Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) na 

Direção Nacional do Meio Ambiente (DNMA), relacionado ao trabalho de controle da 

política do meio ambiente, por atender aos critérios metodológicos adotados na 

pesquisa. 

Dessa forma, foram procurados os órgãos do governo e a organização não 

governamental devido ao seu maior interesse para o desenvolvimento da pesquisa. 

Esses estão apresentados por fotografias nas figuras a seguir:   
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Foto 5. Ministério do Desenvolvimento e Meio Ambiente, Endereço: rua Don Aleixo, Mandarin 
Díli. Fonte: Dados da Pesquisa, 2011/2012. 

 

Foto 6. ONG “Haburas”. Edifício de Organização Não Governamental Haburas (ONG). 
Endereço: Rua Celestino da Silva, Farol, Díli, Timor Leste. Fonte: Dados da Pesquisa, 2011-

2012. 

 

Foto. 7. Edifício Suco Comoro. Edifício de autoridade Local (Chefe do suco). Endereço: Rua 

Nicolau Lobato, comoro, novo campo, Díli Timor Leste. Fonte: Dados da Pesquisa, 2011-2013. 

 

3.5 Tratamento e Análise dos Dados  

Os dados apurados na investigação serão mensurados e analisados a partir de 
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inspiração na Fenomenologia. O termo “fenomenologia”, do grego phainomenon, 

significa “aquilo que se mostra a partir de si mesmo”, e logos quer dizer ciência ou 

estudo. Por conseguinte, fenomenologia é o estudo da ciência no sentido daquilo que 

emerge por ocasião de um evento, que pode ser percebido, é o estudo do fenômeno 

(TRIVIÑOS, 2006).  

Conforme as palavras de Bochenski: 

O método fenomenológico não é dedutivo nem empírico. Consiste em 
mostrar o que é dado e em esclarecer este dado. Não explica mediante 
leis nem deduz a partir de princípios, mas considera imediatamente o 
que está perante a consciência, o objeto. Consequentemente, tem uma 
tendência orientada totalmente para o objetivo. Interessa-lhe 
imediatamente não o conceito subjetivo, nem uma atividade do sujeito 
(se bem que esta atividade possa igualmente tornar-se objeto da 
investigação), mas aquilo que é sabido, posto em dúvida, amado, 
odiado, etc. Mesmo nos casos em que se trata de uma representação 
pura, é preciso distinguir entre o imaginar e o imaginado: quando, por 
exemplo, nos representamos um centauro, este centauro é um objeto 
que importa distinguir cuidadosamente de nossos atos psíquicos. De 
igual modo, o tom musical dó, o número 2, a figura círculo, etc., são 
objetos, não atos psíquicos. Contudo, Husserl rejeita o platonismo: 
este só seria verdadeiro no caso de cada objeto ser uma realidade. 
Husserl qualifica-se a si próprio de “positivista”, enquanto funda o 
saber sobre o dado (BOCHENSKI, 1968, p. 56). 

Nesse sentido, a fenomenologia nunca se orienta para fatos, sejam externos, 

sejam internos e, sim, para a realidade da consciência, para os objetos enquanto 

intencionados por e na consciência, isto é, para as essências ideais. [...] As essências 

ideais são fenômenos, isto é, aquilo que se manifesta imediatamente na consciência, 

alcançado por uma intuição antes de toda reflexão ou juízo (TRIVIÑOS, 2006 p. 43).   

Segundo Dartigues (1992), Husserl explana que se deve fugir do espetáculo da 

essência intencional da consciência, que é mais primitiva e vicia o indivíduo no agir por 

conta de um estímulo. O pensamento se funda sobre o ser, emancipando-o e tornando 

sua existência menos tediosa e sem respostas automáticas e estereotipadas. O 

investigado e o investigador têm que se tornar a mesma pessoa que irá além da 

obediência aos estímulos e de sua condição de ser completo. Para Merleau-Ponty se 

define a fenomenologia como sendo  

o estudo das essências. [...] A essência da percepção, a essência da 
consciência [...] Mas a fenomenologia é também uma filosofia que 
repõe as essências na existência, e não pensa que se possa 
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compreender o homem e o mundo de outra maneira senão a partir de 
sua “facticidade”. [...] É a tentativa de uma descrição direta de nossa 
experiência tal como ela é, e sem nenhuma deferência à sua gênese 
psicológica e às explicações causais que o cientista, o historiador ou o 
sociólogo dela possam fornecer (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 1-2). 
 

Sendo assim, a fenomenologia antes foi um movimento e passou a ser uma 

doutrina ou um sistema, que pretende revelar o mistério do mundo e da razão. Pode-se 

dizer que ela funda-se a si mesma. Todos os seus conhecimentos “[...] apoiam-se em um 

“solo” de postulados e, finalmente, em nossa comunicação com o mundo como primeiro 

estabelecimento da racionalidade” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.). 

Nessa perspectiva de raciocínio, diversos autores renomados salientam que fazer 

fenomenologia não se restringe a adotar um método e sim paramentar-se de princípios 

formais dirigidos ao fenômeno. Destarte, partindo desse pressuposto podemos entender 

que não existe um método, mas uma atitude fenomenológica. 

Com efeito, Sposito (2004) salienta o método de pesquisa fenomenológico não 

tem princípios explicativos, teorias ou qualquer definição do fenômeno "a priori". O 

pesquisador necessita se debruçar sobre esse fenômeno que está oculto, procurar 

compreendê-lo. Tudo se inicia através da interrogação do fenômeno, a partir dela, há um 

pensar sobre aquilo que se interroga. Dessa forma, o método fenomenológico não se 

restringe apenas a uma descrição dos fenômenos, mas simultaneamente a uma 

interpretação (hermenêutica: compreensão – interpretação - nova compreensão) para 

fazer aparecer os sentidos menos perceptíveis aos que o fenômeno tem de fundamental. 

Nessa ótica Masini concebe o viés fenomenológico na pesquisa como sendo 

parte da compreensão de nosso viver, não das definições ou conceitos, 
da compreensão que orienta a atenção para aquilo que vai se 
investigar . Ao percebermos novas características do fenômeno, ou ao 
encontramos no outras interpretações, ou compreensões diferentes, 
surge para nós uma nova interpretação que levará a outra compreensão 
(MASINI, 2008, p. 63).   

 

Merleau-Ponty (1999) assinala que a mais importante contribuição da 

fenomenologia é de ter associado o extremo subjetivismo ao extremo objetivismo em 

seu conceito do mundo e da racionalidade superando, assim, a predominante perspectiva 

reducionista evidente nas ciências tradicionais. 

No caso específico da Educação Ambiental, o método fenomenológico atua 

sobre o dado, ou o objeto como se queira, tal como ele é vivenciado, ou ainda, 
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identificado pelo observador. Por este prisma é possível trabalhar a ideia, ou ideal, de 

construir-se uma cultura ambiental a partir do objeto tal como se apresenta. Segundo a 

fenomenologia, de nada adiantaria ao observador trabalhar a subjetivação da situação 

apresentada, buscando lhe aspectos concernentes a uma configuração pretérita.  

Nesta visão, a fenomenologia é uma metodologia que investiga, compreende e 

interpreta os fenômenos que se apresentam na percepção, para conhecer o conhecimento 

filosófico da pessoa nas comunidades, em seu âmbito de viver, nas condições que ela 

enfrenta. A fenomenologia busca as explicações sobre a vida de comunidade e descreve 

sobre os fenômenos causais.   

Segundo Gil (1999, p. 27), cada um desses métodos de abordagem, vistos 

anteriormente, vincula-se a uma das correntes filosóficas que se propõem a explicar 

como se processa o conhecimento da realidade. E ele também salienta que o método 

dedutivo relaciona-se ao racionalismo, o indutivo ao empirismo, o hipotético-dedutivo 

ao neopositivismo, o dialético ao materialismo dialético e o fenomenológico à 

fenomenologia.   

Nessa perspectiva, também existe a educação ambiental, com todas suas 

interferências na prática pedagógica na sala de aula e fora de sala. Aqui, uma 

possibilidade é trabalhar com a percepção ambiental para obter resposta e registrar 

certos fenômenos. As percepções e os valores dos seres humanos em função do seu 

meio ambiente físico permitem-lhes compreender a si mesmos. Uma longa série de 

percepções, de experiências, leva à formação de posturas culturais, de atitudes. Estas, 

depois de estruturadas, levam a uma visão de mundo (TUAN, 1980).  

Desta forma, os dados coletados na investigação foram tratados exatamente a 

partir do conteúdo expresso pelos investigados, sem inferir-lhes quaisquer 

interpretações de natureza subjetiva.  

Nesta análise dos dados foi interessante para a pesquisadora utilizar como 

técnica da pesquisa a explicitação dos conceitos, a análise e a interpretação dos dados, 

como destacando por Marconi e Lacatos, (2010, p. 226). 

A seguir, é apresentado, o modelo de analise dos dados através de um esquema, 

que será explicado no capítulo de análise dos dados: Esquema 1. Estratégias de análise 

dos questionários e entrevistas das políticas públicas de ambiental no órgão do governo 

javascript:mostrarGlossario(112)
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Círculo de análise. 1. Pelo órgão do governo (SEMA, DNMA) 

Esquema 1. Estratégia de análise dos questionários e das entrevistas sobre política 
ambiental no órgão do governo.  

 

 

Circulo 2. Representação de Autoridade Local pelas Políticas Públicas do Meio Ambiente nas 
Comunidades. (CS E7). 

Departamento  
Estratégia e Gestão de 
Informação Ambiental 

(D EGIA, E2)  

Departamento Avaliação 
do impacto Ambiental 

(AIA, E3)
Departamento Promoção e 
Sensibilização Ambiental 
(DAB) e Serviços 
Territoriais. (DPSAT/EA, 
E6)

Participa na 
política do 

governo sendo 
no programa  na 

comunidade

Manter e estabelecer o programa 
do suco do ambiente para 

sustentabilidade   á comunidade

Tomar decisão 
pela situação 

critica e  
urgência pela 

situação critica 
do meio 

ambiente na 
comunidade

Programa 
Educação 

ambiental para 
comunidades 
nas aldeias no 

suco. 
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 Esquema 2. Estratégia de análise das entrevistas e dos questionários da política 
ambiental dos programas de ONG Nacional “Haburas”. (ONG E8). 

 

Circulo 3. Política ambiental pela organização não governamental (ONG) “Haburas” ao 
suporte o meio ambiente no Timor Leste.  

 

Esquema 3. Análise de categorização das dimensões de entrevista 

 

Esquema 4. Circulo 4. As dimensões de entrevista com a categorização  

 

Programa  Educação 
Ambiental 

Programa sobre a 
promoção  do turismo 

como a base de 
economia ambiental

Programa Gestão 
Ambiental Sustentável ( 

modelos que possibilitam  
para conservação 

ambiental) 

Dimensão 1. As políticas  
públicas ambientais  do 

Timor leste

Dimensão 2. As implementações 
das políticas públicas ambientais 

do Timor leste

Dimensão 3. Os resultados 
alcançados 
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CAPÍTULO 4-  

 

ANÁLISE E RESULTADO- POLÍTICAS AMBIENTAIS NO TIMOR LESTE- 

UMA ANÁLISE DOS TEXTOS OFICIAIS 

 

Os testos oficiais, os questionários, as entrevistas foram parte dos instrumentos e 

técnicas aplicados na coleta de dados para atingir os seguintes objetivos: analisar os 

textos oficiais; identificar os problemas políticas ambientais do governo Timor Leste, 

entender a participação da comunidade e ONG “Haburas”. Estes instrumentos 

abordavam as questões principais relacionadas à situação ambiental do Timor Leste. 

 

4.1.  As Análises dos Textos Oficiais  

As análises dos textos oficiais respondem a questão central do trabalho da 

pesquisa. Estas análises se fundamentam por dados que foram recolhidos no local da 

pesquisa.  

Com essa fundamentação, deve-se entender que o governo seja responsabilizado 

pelas decisões das políticas e a DNMA, crie seus programas e pratique o que será 

contemplado na política definitiva. Devendo garantir como proteger, conservar, 

preservar o ambiente perante qualquer problema derivado dos homens e da natureza.  

Atualmente, a maioria das populações do Timor Leste ainda não conhece ou 

compreendem profundamente sobre esta política. 

A lei constitucional da RDTL artigo 61.o, determina que termos o direito de 

viver uma vida saudável e em um ambiente saudável. A saúde da população é a 

principal preocupação do governo no País, que buscas alternativas através de direção 

competente, de forma a favorecer a todos os cidadãos por meio de programas de 

prevenção e atenção.  

Como cidadãos, nós temos o dever de nós preocupam com o nosso ambiente e a 

nossa saúde. Assim, devemos zelar pelo equilíbrio ecológico, porque, precisamos de um 

ambiente equilibrado como um lugar ou espaço viver.  
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Ao usar os recursos naturais para sustentar a vida deve-se buscar devolver ao 

ambiente algo que não o danifique; ou seja, deve-se buscar o desenvolvimento 

sustentável. 

Além disso, essa lei constitucional reconhece a necessidade de preservar e 

valorizar os recursos naturais porque, eles representam a identidade da nação, por isso, o 

governo deve preservar tais recursos para as futuras gerações. Por este motivo, 

juntamente com outras entidades e comunidades, deve suportar programas estabelecidos 

que promovessem os recursos naturais através de gestão inteligente, devendo: Preservar 

os impactos no ambiente; protege a biodiversidade, resolve os problemas sensibilizando 

as comunidades. Conforme relatado na lei básica ambiental decreto no 5/2011, 

“reconhecendo a necessidade de preservar e valorizar os recursos naturais, da 

necessidade de determinar as ações de promover e defender o meio ambiente como 

veiculo essencial ao desenvolvimento sustentável da economia de Timor Leste”.  

A lei de licenciamento ambiental deve ser à base de avaliação e de intervenção 

dos projetos que trazem impactos negativos ao meio ambiente. Para realizar a avaliação 

do impacto ambiental, a autoridade superior ambiental deve considerar à necessidade 

de: Criar um procedimento para minimizar ou diminuir os impactos negativos 

ambientais e sociais, desde a instalação, o desenvolvimento e a operação dos projetos; 

Determinar as medidas de proteção ambiental e social a serem aplicadas a quando da 

implementação dos projetos; Prevenir a concretização de projetos que tenham um 

impacto potencial significativo no meio ambiente; Instituir o procedimento de emissão 

de licenças ambientais decorrente da avaliação ambiental, que contribua efetivamente 

para o controlo ambiental; Fiscalizar e monitorizar os projetos de acordo com o disposto 

nos Planos de Gestão Ambiental (PGA). 

Assim, no caso do procedimento de AIA concluir que os impactos negativos 

não podem ser mitigados por lembrando que o custo de mitigação é superiores aos 

impactos positivos e não basta mitigar apenas uma base da ciência e tecnologia, e a 

comissão de avaliação deve recomendar a ação a garantir a participação da 

comunidade e no público no procedimento de avaliação ambiental.  

Como já foi dito no capítulo anterior, a lei básica ambiental também menciona 

sobre a generalidade da gestão do meio ambiente, tais como fiscalização e 

monitorizarão pela entidade de inspeção dos projetos relacionados na licença 
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ambiental. Esta gestão se realiza durante o inicio da fase de construção, no 

desenvolvimento e na desativação da instalação. De acordo com os dispostos deste 

diploma, a inspeção da instalação do projeto tem por objetivo saber se existe impacto 

para ambiente e para a comunidade. A inspeção identificar causas de poluição. A 

inspecionar do projeto visa observar se o projeto cumpre as obrigações descritas. 

Quando ocorrem impactos negativos ambientais, qualquer pessoa deve informar e 

fornecer as suas provas à inspeção do meio ambiente ou à autoridade ambiental para 

que se possam tomar decisões segundo o disposto da lei.   

Em relação com o monitoramento, o titular tem dever monitorar as suas 

atividades de acordo com disposto da PGA. Como resultado do monitoramento, o 

titular deve apresentar todos os dados solicitados pela inspeção. A partir da inspeção, o 

titular tem um prazo máximo de 10 dias para proceder à regularização da instalação no 

que se refere aos problemas ambientais.  

As sanções para as faltas de adaptações previstas ocorrem na forma de multas 

de $5.000.00 a $50.000.00 no caso de pessoa física e $25.000.00 a $250.000.00 no 

caso de pessoa jurídica. Além disso, existem outros tipos de sanções que são: 

recuperação das áreas degradadas pelo projeto; suspensão ou cancelamento da licença 

ambiental; suspensão das atividades dos projetos durante dois anos e congelamento da 

conta da bancaria. Estas sanções são definidas e aplicadas pela autoridade superior 

ambiental junto com uma solicitação à autoridade Judicial competente para executar as 

respectivas sanções por lei. 

A lei “Tara bando”, como já constituído no decreto da lei no 5/2011, nos 

termos de avaliações de licenciamento ambiental, define os direitos e obrigações entre 

o proponente e a representante legal das comunidades de proteção. Essa lei trata a 

respeito da terra da comunidade e dos ambientes plantados e implantados pela 

comunidade.  

A comunidade e o governo preferiram a existência desta lei porque nela estão 

claras as vantagens em proteger a biodiversidade e a transformação da área e do 

ambiente. A maioria da comunidade utiliza essa lei porque ela já era utilizada com 

sucesso por seus ancestrais em relação à preservação do ambiente natural, pois, proibia 

a população de deteriorar os ambientes plantados e de ameaçar a sobrevivência dos 

animais selvagens. Na maioria das áreas protegidas, as quais foram destacadas pelo 
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governo e por autoridades responsáveis, é utilizada a lei “Tara Bando” como método 

tradicional para proteger a fauna e a flora. Isso mostra que as populações sentem-se 

intimidadas a continuarem as atividades que degradam o ambiente, por se 

comprometerem a não explorar os recursos naturais e causar impactos ambientais 

negativos às populações.  

Nos texto oficias é descrita e definida a lei da “água”. Ela protege a água por 

serem uns dos recursos naturais mais importantes para atender à vida humana e a 

sustentabilidade do planeta. O interesse desta lei, afirmou ao conservar a qualidade da 

água, para beneficiar à saúde humana, o crescimento da economia e ao equilíbrio 

ecológico. Portanto, esta regulamentação considerado o direito de proteger à qualidade 

de água, para servir à saúde garantida pela humana e a necessidade de natureza.  

Por seguinte, ao desenvolver a zona rural, o governo, por meio de direção de 

Sanitária e Água Potável, desenvolve um programa de instalação de canalização para o 

fornecimento da água potável à população, fazendo com que essa população também 

tenha acesso à irrigação as plantações. Assim, a lei da água trouxe melhores 

possibilidades para sustentar a vida humana, para promover a cultura, a economia, 

garantias à saúde, ao desenvolvimento rural e nacional no país.  

Essa regulamentação também prevê o registro da água para que a distribuição 

seja sistematizada. Prevê também: O recebimento de queixas referentes às 

características das águas; Programar um plano da vigilância de qualidade da água; 

Informar a quantidade de fornecimento da água e outro sistema de administração que 

cabe na política apropriada. Além disso, possibilita meios para capacitação e atualização 

técnica dos profissionais encarregados da operação do sistema e do controle da 

qualidade da água;  

 

A lei do Ar 

Este decreto do governo tem objetivo regularizar a qualidade do ar na atmosfera. 

Esse esforço do controle do ar visa conhecer as substâncias químicas contidas na 

atmosfera, tais, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, óxidos nitrogênio (NOx), 

entre outras. A maioria das substâncias surge devido à queima de combustível, se 

acumulando na atmosfera, inibindo a ação do ozônio. Embora que Timor Leste não 

tenha dados sobre a poluição na atmosfera, porém com a ratificação do Protocolo de 

Quioto, o país passou a ter preocupação com esse tema ambiental.   
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A participação no protocolo não significa uma intervenção restritiva ao 

desenvolvimento do País, mas a busca de um desenvolvimento de maneira sustentável 

ao ambiente à comunidade local e para a global. Entretanto, este decreto de lei trouxe 

sentido para a política e a gestão do país, ao estabelecer orientações técnicas. Por 

exemplo, no que diz respeito aos veículos automotores, diz que: 

- Todos os veículos devem ser submetidos a ensaios de emissões por 

longos intervalos de acordo com a legislação em vigor; (2) os veículos velhos devem ser 

testados a cada anão. 

 

Sobre o Mar 

 

A direção DNMA, declarou que o governo do Timor Leste ainda tem que criar 

seu próprio decreto sobre o mar, e que por isso usa as regras legais da Indonésia para 

proteger o ambiente do mar, relatadas no decreto da lei no. 7/1999. Esse decreto trata: 

sobre o território o oceânico e os elementos relacionados ao seu ambiente. Assim: 

A proteção da qualidade dos constituintes do mar e o controle da poluição pelas 

atividades humana devem evitar destruir a vida marinha. Por isso, o governo define 

medidas de orientação técnica para inspecionar a qualidade do mar. Conforme relatado 

no artigo 6.o, as agências responsáveis devem estabelecer uma orientação técnica para 

que possa se tomar medidas de avaliação da qualidade do mar. Essas orientações 

incluem: 

Para as atividades e negócios que eliminem resíduos que possam poluir o mar. 

devem ser desenvolvidas atividades de recuperação ou requalificação das qualidades de 

água do mar, segundo a legislação em vigor. 

A tendência do artigo 16.o é exigir a responsabilidade de impressas, para 

recuperar as condições do mar, caso aconteça problema de contaminação do mar. 

Diante do exposto conclui-se que cada indivíduo conscientemente, 

comportando-se como agente principal de interação no ecossistema, deve tomar 

medidas de prevenção sempre que for necessário. O mesmo atribui-se às empresas que 

necessitam deste ambiente para realização de seus trabalhos. Sempre que for visualizada 

uma situação anormal no meio, devem-se tomar medidas imediatas para que seja 

evitado um dano maior e incontrolável. Pede-se também neste artigo, o esclarecimento 
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da imprensa para informar ao Ministério as situações urgentes que requeiram ações 

urgentes. 

Uma vez que o ministério economia e desenvolvimento têm a responsabilizar de 

fiscalizar os órgãos empresariais com objetivo de controle a poluição do meio ambiente. 

Deve ao mesmo atribuir tarefas, e cobrar a realização das mesmas para que dessa forma 

não haja desconforto por ambas as partes.   

Proposto da lei no 23/1997 trata a respeito da degradação do meio ambiente. 

Todos os indivíduos conscientes têm o direito de utilizar os bens naturais de forma 

responsável e limitada para uma vida saudável, porém, há uma condição simples e 

significativa, onde reconhecendo os nossos direitos também, temos o dever de 

preservarmos o ambiente para garantirmos as mesmas ou melhores condições às vidas 

vindouras.  

Trata-se no artigo 6.o de reforçar a ideia de que todos nóss devermos ser 

responsáveis por trabalharmos individuais e coletivos, criando projetos onde serão 

atribuídas tarefas objetivando a interação de toda comunidade para realização do nosso 

dever de maneira construtiva e cautelosa. 

Decreto Lei no. 19/2009 a seção II de crime contra meio ambiente, em artigo 

215.o trata do propósito do desequilíbrio do sistema natural, tais como: a provocação de 

causa direita e indireta de emissão, de escoamento, de radiação, de extração ou 

escavação da terra, aterro, ruído, vibração, injeção ou deposito na atmosfera ou no solo, 

subsolo e pela água terrestre, marinha ou subterrânea, incluindo na zona de fronteira, 

para os que praticam estas atividades pode-se aplicar a pena de três (3) ou multa.  

Em artigo 218, mostra que devem-se tomar as medidas de pena prisao de até três 

anos ou multa para as pessoas que cometem ou tenta ameaçar à vidas dos seres vivos, 

como em atividades de caças de animais selvagens; bolquear o crescimento dos animais 

ou das plantas; provocar ou alterar a reprodução genética de espécie; praticar comércio 

ilegal de animais, ou seja, vender os animais; desenvolver atividades de desmatamento 

florestal. Declara-se que todas as aréas, da zona marinha até a zona terrestre são areas 

protegidas. A quem matar animais sem altorização ou fizer desmatamento florestal está 

em risco de tomar pena prisão de cinco anos ou multa. 

No artigo de 219.o são determinadas penas prisao de três anos para quem praticar 

atividades de pesca em quantidade maior ou produzir estragos para as espécies marinhas 
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sem permissao ou licencia da administração competente. Esta lei se aplica apenas para 

quem pesca em quantidade menor que a pesca doméstica.  

 
Regulamento UNTAET no 2000/19, 30 de Junho de 2000, Sobre Zonas 

Protegidas. 
 

Está registrada no regulamento a existência de 15 áreas protegidas do Timor 

Leste, isso durante a missão administrativa dos Estados Unidos no Timor Leste, em 

2000. Declarou que, tais áreas compõem todos os terrenos, serras, montanhas, mares, 

rios e lagoas. O objetivo desta ação foi proteger a flora e a fauna por degradação e 

devastação, tanto comercial quanto domestica. 

Foram definidas, portanto, a área total da ilha de Jacó e Rochas, a de Recife e 

outras características do solo e do subsolo que lhe são circundantes; Praia de Tutu, a ala 

e floresta que lhe é adjacente; Praia de Cristo de Rei e seu interior; o cume das 

montanhas Mata Mailau, Sadoria, Malobu e do Monte Matebian e todas as elevações 

sobre estas montanhas acima de 2.000 metros e as respectivas florestas circundantes; o 

cume do Monte Diatuto, do Monte Fatumasin e suas florestas circundantes; o Santuário 

da Ribeira Clere; Reserve Tilomar; Reserva Lore; Monte de Mundo Perdido e hortos 

florestais circundantes. 

O artigo 7.o estabelece penalidades para agentes de projetos privados e públicos, 

inclusive das comunidades, que cometerem crime, como pagar multas no valor mínimo 

de $5.000.00 e no máximo de $500.000.00 América e/ou receber pena de prisão. 

No regulamento de UNTAET, no. 2000/17 de 10 de Maio de 2000, sobre a 

proibição de exploração e exportação de madeira de Timor Leste, objetivou proibir o 

recolhimento da madeira por agentes de projetos privados ou para exportação, porém 

permite a exploração para construir as casas da população e a igreja.  

O Plano Desenvolvimento Nacional que definida no PDN 2003 a 2030, do 

Timor Leste, foi editado a partir da visão forte de milhares de pessoas do Timor Leste 

que contribuiram na consulta para a definição da estratégia do desenvolvimento e de 

governo, para desenvolver o país. Com este alicerce, se prevê de 2002 a 2030 a 

aceleração do desenvolvimento do Timor Leste de forma eficiente, afim de responder às 

questões de educação, saúde, economia, relação social na sociedade, estabilidade e 

outros aspectos que trazem beneficios ao que o povo deseja. A participação de todas as 

comunidades na consulta pública é essencial. Portanto, atualmente com este plano, o 
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estado tem a possibilidade de acelerar o desenvolvimento do país e o acesso a uma vida 

melhor nos próximos 10 anos com o fundo de petróleo. 

 

O Diploma Ministerial  NO 02/2009, Orgânica da Direção Nacional de Meio 

Ambiente. 

 

No artigo1.o entede-se que o meio  ambiente garante a nossa sobrevivência e a 

da Terra, surge então a preocupação em estudar e executar políticas de 

desenvolvimento, proteção, conservação do meio, que nos permita plena existência, 

assim a DNMA (Direção Nacional do Meio Ambiente) tem a missão de executar este 

trabalho e elaborar os regulamentos e normas  para isso.  

No artigo 2.o tarata da representação da estrutura e das normas para o 

funcionamento da DNMA, tendo em vista o seu âmbito de aplicação. 

No artigo 3.o trata das atividades que são atribuidas nos termos legais à DNMA. 

No artigo 4.o trata da estrutura orgânica dos orgãos que compõe a DNMA, e 

salienta que dentro de cada departamento poderão ser criadas secções, caso o número de 

funcionários ou volume de complexidade de trabalho justifique. Cita ainda algumas 

atividades regulamentadas pelo despacho ministerial.  

Artigo.5o o direitor nacional responsável por dirigir a DNMA, nomeado de 

acordo com o disposto no artigo 20, 21 do decreto da lei no 2/2008, pode ser substituido 

por despacho do ministro, em seguida toma posse o diretor interino que assume as 

responsabilidades, sejam internas ou externas à DNMA. 

No Artigo 6.o trata-se das competências do Diretor Nacional. Esse dirige e 

coordena os serviços na DNMA; decide o que for necessário nas tarefas para o bom 

funcionamento; representa o governo em reuniões sobre desenvolvimento sustentável; 

assegurar os serviços na DNMA e exerce as demais funções para as quais for delegado. 

Artigo 7.o Departamento Jurídico, cabe a este realizar os programas instituídos, 

atualizar a gestão administrativa dos arquivos da lei, informar ao governo sobre 

certificados legais, cooperar com outros departamentos na direção e outros ministérios 

na negociação, na execução, na informação, no acordo, na comunidade sobre a 

legalidade e a sustentabilidade da lei em todos os aspectos.  Compete ao departamento 

Jurídico, no domínio do processo administrativo e judicial, receber a informação dos 
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vários departamentos da DNMA, identificar e instaurar procedimentos, juntos das 

entidades legais competentes, nos casos de atividades que infrinjam as leis e 

regulamentos ambientais. 

Artigo 8.o trata dos planos e programas, esse é realizado pelo Departamento de 

Estratégia e Gestão de Informação Ambiental (DEGIA), no domínio das Estratégias do 

Ambiente: Desenvolve e coordena a aplicação das políticas, para a integração das 

políticas setoriais, visando melhorar os padrões de eficiência ambiental e contribuindo 

para o desenvolvimento sustentável. Promove a participação no desenvolvimento das 

estratégias nacionais e de programas de ação específicos dos vários componentes 

ambientais sob a tutela de outros Ministérios relacionados e acompanhar a respectiva 

implementação. 

Assegurar a gestão da informação sobre o ambiente, através de um sistema 

nacional integrado de informação ou base de dados ambiental é atribuição da DNMA e 

de todas as Direções Nacionais e Instituições relevantes para a área do ambiente. Todos 

os órgãos também devem apoiar o diretor na elaboração dos relatórios de atividades 

trimestrais e anuais da DNMA. 

Compete ao DEGIA, no domínio das tecnologias de informação e comunicação: 

Desenvolver os sistemas e tecnologias de informação para a DNMA, em consonância 

com as suas atribuições e de acordo com as orientações dos serviços centralizados do 

governo; Definir assegurar a gestão e manter atualizada a infraestrutura tecnológica de 

suporte às tecnologias de informação da DNMA, nomeadamente sistema operativos, de 

gestão de bases de dados, de informação geográfica e de comunicações; Assegurar a 

operacionalidade e a gestão do site da DNMA, promovendo e garantido ao público o 

acesso e consulta da informação sobre ambiente e desenvolvimento sustentável; 

Promover a participação da DNMA nos programas internacionais de recolha e troca de 

informação sobre ambiente em que o país participe, assegurando o seu pleno 

cumprimento, designadamente no que se refere às infraestruturas tecnológicas de 

suporte. 

Artigo 10.o Departamento de Conservação da Biodiversidade. Cabe exercer as 

funções de autoridade nacional para a proteção e conservação da natureza e da 

biodiversidade, valorizando-a como fator estruturante da economia e da sociedade. 

Compete também preocupar-se com a conservação das espécies e habitats, com a 

fiscalização e a recuperação dos mesmos. 
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Artigo 11.o Departamento de Promoção e Sensibilização Ambiental e dos 

Serviços Territóriais. Cabe a este desenvolver estratégias de informação e de 

comunicação, para que as questões da proteção do ambiente e da dinâmica de 

desenvolvimento sustentável sejam solucionadas de forma consiente individual ou 

coletiva.  

Artigo 12.o como é do conhecimento de todos, a poluição é um dos maiores 

agravantes para o desenvolvimento sustentavel, assim,  neste artigo está explecito 

alguns trabalhos que devem ser desenvolvidos para as minimizar alteração climáticas e 

a preservar a proteção da camada de ozônio.  

Artigo 14.o A DNMA, entende que para a elaboração dos trabalhos que envolve 

ambiente e sociedade é necessária a integração de maior parte da sociedade, sendo 

assim, é de suma importância o treinamento que proporcione aos jovens uma promoção 

em contexto de trabalho e contato com as práticas de administração pública, que é 

passado através dos estágios.  

 

4.2 Análise dos Questionários  

 

Os Questionários foram aplicados entre os meses de Janeiro e Fevereiro 2012, 

contou com 15 perguntas abertas. Todas foram elaboradas como perguntas de ação e 

opinião, ou seja, o que relaciona com o acontecimento no ambiente do Timor Leste. A 

pesquisa iniciou com uma observação da estrutura na Direção Nacional do Meio 

ambiente (DNMA e/ou SEMA)1. 

 

Nº 
Nome do Departamento e 

Cargo 
Responsavél do Trabalho 

As 
Questões 

1. Jurídico (JD) 
Gestão da lei e cuidar o 
processamento da lei, 

8, 11, 13 e 
15 

2. 
Estratégia e Gestão de 

Informação Ambiental (DAB) 

Cuidar dos dados oficiais: 
Arquivar as informações, 

Relatórios, 
1 até 15 

                                                           
1 A distribuição dos questionários com os sujeitos da pesquisa considerou a metodologia para o sucesso 
da busca de solução pela questão. Como foi dito anteriormente, este roteiro não obedeceu a uma 
uniformidade de distribuição nas instituições que ocupam um lugar na estrutura de DNMA, sendo que 
seis departamentos participaram em preenchimento do roteiro. Os dois sujeitos são do ONG “Haburas” e 
autoridade local apenas na entrevista.  Todos os sujeitos escolhidos pesquisados têm as mesmas 
preocupações e responsabilidades com o meio ambiente.  
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3. 
Avaliação de Impacto 

Ambiental (AIA) 
Avaliar os Impactos Ambientais 

dos documentos e projetos. 
1 até 15 

4. 
Laboratório do Ambiente, 

(LAB) e Controlo integrado de 
Poluição 

Pesquisar sobre as partículas 
poluentes contaminados no meio 
ambiente, pelo Ar, Agua/Mar e 

Solo. 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 10. 

5. 
Conservação de 

Biodiversidade (BIO). 
Protege e Conserva 

Biodiversidade 
11, 12, 13, 

14, 15 

6. 
Promoção e Sensibilização 

Ambiental (DAB) e Serviços 
Territoriais, 

Educação Ambiental à 
comunidade 

1 até 15 

Tabela 03. Sujeitos da Pesquisa na DNMA 

4.2.1 Organizamos as análises dos questionários com 15 perguntas associadas como 

critério de análise dos dados.  As respostas que estão dentro de um mesmo conjunto de 

ideia, sendo assim, as questões 1, 2, 3, fazem parte do mesmo bloco temático. 

4.2.1.1.  O Bloco Temático 1. 

Todos os questionados responderam que a causa de “desmatamento” remete a 

ideia central do pensamento que chamaremos de desmatamento no presente e o 

reflorestamento no futuro, a poluição do ar como efeito do problema ambiental para a 

sobrevivência humana.  

Primeira (1o.) Ideia  

- O problema de Desmatamento Causa Desemprego 

- Falta de Controle do Governo,  

- Falta de competição de Mercadoria.  

 

O desmatamento acontece por causa da falta de oportunidade em todos os 

setores, existe o setor da economia: por parte do governo não existe controle e nem 

acesso às mercadorias, causando assim uma grande competição entre os mercados 

livres. Em consequência da falta de atenção e controle do governo, tem-se menos campo 

de trabalho e, com isso, aumento do número de desempregados a cada ano.  

A educação é de fundamental importância na vida da comunidade, para que 

todos possam ampliar seus conhecimentos na prática da conservação ambiental e assim 

melhor cuidar do ambiente.  

 

Segunda (2.o) Ideia 

- Desmatamento Florestal 
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- Redução das atividades ilegais 

- Tomar medidas 

Cerca de 70% dos questionados responderam que não irá continuar o 

desmatamento porque o governo vem tomando várias medidas para reduzir tal situação. 

Porém, 30% responderam que sim, com o que podemos perceber que tanto a 1o Ideia da 

Q1 e a 2o Ideia da 2o questão estão interligadas. 

O desmatamento florestal vai continuar? Por quê? Quando eles são questionados 

quanto ao futuro do desmatamento, 70% são bastante pessimistas ao dizer que não, 

porque as comunidades precisam da lenha para sustentá-las. A sensibilização continuará 

a levar informação ambiental até na base.   

 

Terceira (3o) Ideia 

- Poluição do ar por causa de queimadas.  

 A poluição do ar surge devido às queimadas. A maioria respondeu que 

normalmente a poluição do ar acontece por causa das emissões de gases como o gás 

dióxido do carbono, enxofre e outros elementos químicos que são emitidos pelas 

fumaças das indústrias, dos automóveis, das queimadas e outras atividades humanas que 

ocorrem no planeta, que contribuem para contaminação do ar. Algumas pessoas 

responderam que sim, embora a maior parte da poluição no Timor Leste vem das 

fumaças de motores dos veículos e da poeira, porque no Timor Leste só existe a 

indústria de óleo pesado para geração de energia. 

A CONCLUSÃO DO BLOCO TEMÁTICO 1. Remete-se a duas ideias distintas: 

existe um grupo de pessoas que acredita que no futuro o desmatamento não irá 

continuar. O desmatamento é responsável pelo aquecimento global na medida em que 

contribui com o lançamento de dióxido de carbono na atmosfera, como será analisado 

no item que trata da poluição atmosfera. Rios, (p. 301, 2005). 

As questões 4, 5, 6, 7, do bloco 2 e a questões  9, 10, 11, o bloco 3, e do bloco 4 

são 8, 12, 13, 14, e 15  por eles recebem as ideias que possuem um núcleo universal de 

pensamento entre os inquietações.    

4.2.2 Respostas que estão dentro de um mesmo conjunto de ideias sendo assim, as 

questões 4, 5, 6, 7, fazem parte do mesmo bloco temático. 
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4.2.2.1.  O Bloco Temático 2. 

Todos os questionados responderam que a causa “poluição” remete a ideia 

central de que há muita fumaça de automóveis, lixos nas sociedades urbanas e doenças, 

e que esses são um problema ambiental que interfere na sobrevivência humana das áreas 

urbanas.  

(Quatro 4o.) Ideia  

- As fumaças decorrem do fluxo de automóveis  

- As emissões de gases poluentes causam doença. 

Em cerca de 100% dos questionados observou-se a resposta sim, existe muitas 

automóveis circulando na cidade e emitindo fumaças.  

Assinala Morin (1997), as emissões de C02 intensificam o efeito estufa, 

alterando importantes ciclos vitais e influenciando na decomposição gradual da camada 

de ozônio estratosférica. Quando impulsionador deste ciclo, “o homem destrói um a um 

os sistemas de defesa do organismo planetário”. 

 

Quinto (5.o) Ideia  

- Inúmeras atividades 

- Falta de gestão e difícil de controle 

Cerca de 100% dos questionados responderam que, “sim”, o lixo polui o ar, o 

solo, o mar/água. Por falta de gestão pela população, é difícil o controle quando a água 

já foi contaminada.    

 Os lixos nas cidades urbanas têm maior impacto que a poluição da terra e do 

mar. A maioria respondeu que sim, porque nas cidades urbanas a maioria das atividades 

produz lixo, e a falta de uma gestão ambiental adequada dificulta o controle das 

poluições do solo, da água, do ar etc. 

 

Sexto (6.o) Ideia 

 

- O lixo e poluição do ar. 

- Atividades diárias.  
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Cerca de 100% dos questionados responderam que, “sim”, existe mais poluição do ar 

na cidade urbana.  

Os lixos provocam a maior poluição do ar na cidade urbana, devido o aumento 

das atividades diárias das populações, acarretando assim a poluição do ar atmosférico na 

área urbana da capital de Díli. 

 

Sétimo (7.o) Ideia  

- Doença e poluição 

A resposta em todos os questionários foi “sim”, existem doenças causadas pela 

poluição, sendo as mais frequentes: as do Sistema Respiratório, Malaria, Cólera, 

Dengue, Pneumonia e Bronquites.  

A CONCLUSÃO DO BLOCO TEMÁTICO 2: 100% das pessoas responderam 

que há poluição do ar nas cidades urbanas e isso causa problema de saúde. Isto acontece 

por falta de gestão do lixo e devido ao seu difícil controle, porque, as comunidades 

precisam queimar lenha e óleo para movimentar e sustentar as suas vidas.  

As Mudanças Climáticas, o que levou os países a firmarem durante a 

conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), 

um quadro sobre mudanças climáticas, objetivando estabelecer “as concentrações de 

gases de efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica 

(induzida pelo homem)”. A convenção reconhece que “esse nível deve ser alcançado 

num prazo suficiente que permita aos ecossistemas adaptarem-se naturalmente à 

mudança de clima, que assegure que a produção de alimentos não seja ameaçada e que 

seja permita ao desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável”. Rios, 

(p.330, 2005). 

A convenção de Viena tem o objetivo de proteção da camada de ozônio 

4.2.3 As respostas que estão dentro de um mesmo conjunto de ideias, sendo assim, as 

questões 9, 10, 11, fazem parte do mesmo bloco temático. 

 4.2.3.1 O Bloco Temático 3. 

Todos os questionados responderam que os “conflitos ambientais” remetem a 

ideia central do pensamento que chamaremos de conflitos ambientais no passado, 

conflitos ambientais negativos e/ou ajuda a resolver o problema, o papel do governo 

para atuar no problema.  
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Nono (9o.) Ideia 

- Queimadas  

- Exploração dos recursos naturais 

- Invasão 

- Inundação, deslizamento 

A Resposta: cerca de 100% dos questionados responderam que “sim”, os 

conflitos ambientais acontecem por causa de exploração dos recursos naturais e das 

queimadas em busca dos guerrilheiros na época de invasão de Indonésia. Existem, 

outros questionados que responderam, o conflito é devido ao impacto de inundação e 

causa de deslizamento.    

Os conflitos ambientais que aconteceram no passado devem-se a explorações 

dos recursos da biodiversidade por meio de queimadas das florestas originais, sendo 

invadida por militares da Indonésia a procura de guerrilheiros e na captura de animais 

silvestres para serem levados para fora do país. Existe outra resposta dos questionados 

disseram que, acontece conflitos ambientais no passado por causa de inundação e 

deslizamento.  

Décimo (10.o) Ideia. 

- Conflitos sempre negativos  

- Perda de biodiversidade 

- Estraga área das comunidades, Deslizamento, 

- Reflorestamento e Sensibilização. 

Sendo que cerca de 100% dos questionados responderam que “sim”. Os 

conflitos sempre são negativos, gerando uma perda enorme para a biodiversidade. 

Segundo o departamento de biodiversidade, há ameaças para algumas espécies, como na 

identificação de alguns pássaros como cacatua, pombo, lorico, sândalo, mangrove, 

tectona SP, repteis e etc. Existe outro argumento, conflitos sempre são negativos porque 

estragam as áreas das comunidades, gerando deslizamento nas encostas de taludes e 

estradas. Para evitar isso, é preciso o reflorestamento e a sensibilização, proibindo as 

comunidades de desmatar as florestas. 

Décimo Primeiro (11.o) Ideia. 

- Proteger e conservar a biodiversidade no território  

- Execução de medidas (Educação ambiental: Sensibilizar as comunidades, 

Avaliação e Monitoramento, As legislações). 
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Cerca de 100% dos questionados responderam que, “sim” o papel do governo 

para proteger e conservar os territórios de biodiversidade é tomar as medidas de 

prevenção para garantir a participação das comunidades no futuro da vida.   

Respondeu-se que o papel do governo frente aos conflitos ambientais é proteger 

e conservar a biodiversidade no território Timor Leste; realizar campanhas de 

sensibilização com as comunidades sobre ambiente e proteção pela biodiversidade com 

a existência das leis. Para isso, deve-se buscar o suporte de ONG local, grupos e 

comunidades religiosas, líderes comunitários e das universitárias. Com esse apoio, 

podem-se preparar as leis ambientais; socializar a educação ambiental com a 

implementação das leis e regulamentos ambientais. 

A CONCLUSÃO DO BLOCO TEMÁTICO 3. Os entrevistados responderam 

que existem “os conflitos ambientais” por causa de invasão no passado, inundação, 

deslizamento e perda de biodiversidade no presente.  É preciso tomar medidas com as 

leis, no presente e no futuro. As respostas de Q9, Q10 e Q11 dos questionados 

informaram que, “os conflitos ambientais afetam o presente, e deve-se tomar uma 

medida no presente para se proteger e conservar no futuro”.   

As queimadas geralmente identificadas como prática cultural. Embora, o uso 

indiscriminado do fogo gere perdas não apenas da biodiversidade, causando 

empobrecimento do solo, mas também danos à vegetação, à fauna, ao equilíbrio 

ecológico e a saúde população, Rios, (p. 304, 2005).    

 

4.2.4 - Respostas que estão dentro de um mesmo conjunto de ideia sendo assim, as 

questões 8, 12, 13, 14 e 15 fazem parte do mesmo bloco temático. 

 

 4.2.4.1 O Bloco Temático 4. 

Todos os questionados responderam que “as Políticas Ambientais” remetem a 

ideia central do pensamento que chamaremos de leis, ações, programas e de educação 

social. Assim, buscou-se saber da interferência da política na educação escolar. 

Oitavo (8.o) Ideia 

- As leis,  

- Precisa se criar as legislações 

- Falta de conhecimento e consciência  
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Cerca de 75% dos questionados responderam que a lei que existe “não basta” e 

o governo criar novas leis para resolver os problemas do ambiente. Cerca 25% dos 

questionados responderam que “sim” Porque, existe a lei básica ambiental ou 

Licenciamento ambiental para proteger e conservar o meio ambiente. Estas leis, a 

maioria das populações ainda não conhecem.  

As leis não bastam para enfrentar os problemas ambientais porque, como se trata 

de um país novo, é preciso criar uma legislação nova que atenda a real situação de 

Timor Leste, já que as leis que hoje regem no Timor Leste decorrem da legislação da 

UNTAET e da Indonésia. Além disso, utilizamos a lei básica ambiental do decreto lei 

no. 5/2011 do Timor Leste. 

Décimo segundo (12.o) Ideia 

- Ações: conserva os recursos de biodiversidades, mantendo a sensibilização, 

workshop e avaliação. 

- Convenção internacional  

- Estabelecer a base legal ou lei básica ambiental os regulamentos 

- Promove a lei tradicional “Tara Bando”. 

- Não jogam lixos na rua, não desmatar os vegetais, limpeza e reflorestamento.  

Nas questões, quase 100% dos questionados responderam que “sim”, o governo 

na direção de DNMA estabelece as ações através dos programas, a lei básica ambiental, 

os regulamentos de UNTAET e a lei “Tara Bando” para manter e assegurar os recursos 

naturais de acordo com a convenção internacional.   

As ações que os estados estão promovendo para proteger o meio ambiente são: 

proibir a caça de animais selvagens, porque eles representam a identidade de Timor 

Leste; A cooperação para conservar os recursos biodiversidades; Continuar mantendo a 

sensibilização com palestras que tenham a finalidade de sensibilizar mudanças de 

comportamento; As ações para avaliação e monitoramento dos animais selvagens que 

estão ameaçados de extinção. 

Décimo Terceiro (13o.) Ideia 

- Destacar as áreas protegidas 

- Reflorestamento 

- Sensibilização (Educação Ambiental) 
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Quase todos os questionados responderam que “sim”, existem programas do 

governo para resolver os problemas ambientais, tais como, destacar as áreas protegidas, 

programas de reflorestamento, Educação ambiental. Isto são estratégias que possibilitam 

sustentar o ambiente. 

 A educação ambiental ocorre através de ações que empreguem mídias, por 

exemplo: produzir panfletos, fazer pesquisas, quadro de aviso, divulgação sobre 

ambiente,  biodiversidade e sua importância através  da radio e da televisão. Portanto, 

esse programa tem como objetivo controlar o ambiente que foi destruído pelos 

consumidores na sua teia de vida.  

 

Décimo Quatro (14o.) Ideia.  

- Manutenção do programa de sensibilização 

- Mobilizar a participação da comunidade  

- Apoio social. 

Também aqui, quase todos responderam que “sim”, os departamentos continuam 

a manter os programas relatados, mobilizando a comunidade a participar dos programas. 

Educar as comunidades sobre as questões ambientais pode ser feito por meio de 

programas de sensibilizações: mostrando filmagem sobre ambiente com a sua condição 

real das espécies, sejam plantas e animais e também as catástrofes ambientais que 

aconteceram dentro e fora do país. Mobilizar a participação da comunidade pela 

proteção e conservação dos recursos naturais, ou seja, da biodiversidade e ajudar como 

um apoio social o programa de proteção e conservação ambiental.   

 

Décimo Quinto (15o.) Ideia 

- Educação ambiental  

- Campanhas educacionais, workshop.  

- Distribuem a matéria informativa ambiental. 

Todos responderam que existem políticas ambientais nas escolas, que servem para 

sensibilizar os alunos, os professores e os universitários para participar no programa 

ambiental. Isto ocorre por campanhas, workshop, distribuição de matérias informativas 

ambientais que contemplam no currículo.  
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As políticas públicas ambientais podem interferir na educação das escolas, 

sensibilizando os alunos através de campanhas educacionais onde exige uma 

cooperação entre os estudantes nas escolas nas universidades.  

A CONCLUSÃO DO BLOCO TEMÁTICO 4. A educação ambiental nas 

escolas e universidades pode promover ainda mais a política ambiental, e isso pode 

induzir os agentes econômicos a adotarem posturas e procedimentos menos agressivos 

ao meio ambiente, ou seja, possibilitando reduzir a quantidade de poluentes lançados no 

ambiente e minimizar a depleção dos recursos naturais, May, (p. 139, 2003). 

 

4.3 – Análise e Tratamento dos Dados da Entrevista  

Após coleta dos dados, organizamos as análises das entrevistas com sete 

perguntas associadas, organizamos em três categorias de análise, pela dimensão dos 

entrevistados, a partir do relato oral. 

Antes de analisar os dados das entrevistas, contando que os dados foram 

acumulados as oito pessoas entrevistadas, buscou-se elementos para responder o 

objetivo principal da pesquisa que era identificar como se trata as políticas ambientais 

no Timor Leste pela Direção Nacional do Meio Ambiente.  

Por conseguinte, foi feito o tratamento dos resultados, onde apresentamos os 

dados das categorias por meio de um texto, de modo que expressasse o conjunto de 

significados das diversas unidades de registro, e por fim, realizamos as interpretações 

das categorias e subcategorias objetivando a compreensão profunda do conteúdo dos 

dados estudados.  

Com os dados explicitados são:  

A questão central: Qual é a questão que ocupa o lugar central nos debates dos 

textos oficiais das políticas públicas ambientais em Timor Leste? 

 O objetivo geral: Identificar a questão que ocupe o lugar central dos debates 

nos textos oficiais das políticas públicas ambientais em Timor Leste. 

 Objetivos específicos:  

1. Analisar nos documentos oficiais das políticas públicas em Timor Leste, 

como a questão ambiental está inserida nos textos oficiais.  

2. Conhecer a forma como as políticas ambientais são tratadas na educação 

nas escolas. 



           

86 

 

Os dados de análise se concluem numa divisão de categoria de conteúdo com 

objetivo de abordar um texto mais simples e abrangente. As questões foram agrupadas 

em três seções: 

 Secção de política ambiental. 

I. Legislações: Sendo apenas uma questão, faz parte de um conceito no 

texto. 

II. Política; Interferência Política ao Desmatamento; Política Ambiental e 

suas interferências na educação na escola: Cujas questões 

entrevistados 2, 5 e 7 fazem parte desta categoria e nos mesmos 

conceitos no texto. 

III. Participação da Comunidade; Sensibilização; Concepções da 

comunidade sobre política de prevenção à poluição: Sendo as 

questões 3 e 4. 

 Secção de Implementação da Política Ambiental 

I. Programa de desenvolvimento do meio ambiente; Ação concreta da 

política no processo de desenvolvimento do meio ambiente; Programa de 

intervenção dos conflitos ambientais: Fazem parte desta categoria: 1, 2 e 

5. 

II. Participação da comunidade; Desafios do processo de implementação do 

programa de desenvolvimento do meio ambiente pela DNMA; 

Contribuição da comunidade à política do governo na prevenção 

poluição. As questões 3, 4 e 6 fazem parte desse conceito.  

III. Implementação política ambiental da educação na escola: Questão 

entrevistados do número 7, faz parte de um conceito no texto. 

 

 Secção de Resultados da aplicação da política e/ou do programa. 

I. Resultados alcançados  

II. Implicações do processo de aplicação do programa 

 

A fundamentação desta análise de conteúdo teve base em uma metodologia de 

pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e 

textos. Essa análise conduziu a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, 
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que ajudam a reinterpretar as mensagens e atingir uma compreensão de seus 

significados num nível que vai além de uma leitura comum.   

Essa metodologia de pesquisa faz parte de uma busca teórica e prática, 
com um significado especial no campo das investigações sociais. 
Constitui-se em bem mais do que uma simples técnicas de análise de 
dados, representado uma abordagem metodologia com características 
e possibilidades próprias (MORAES, 1999).   

 
Em tempo, para responder aos objetivos propostos no estudo, através das 

interpretações dos dados, todos os conteúdos extraídos nas entrevistas, por meio das 

unidades de registro, foram agrupados em três categorias de análise e suas respectivas 

subcategorias decorrentes dos conceitos e respostas dos departamentos participantes da 

pesquisa as quais julgamos de extrema importância para analisar com profundidade os 

conteúdos, são elas: 

 
4.3.1 Tabela 04. Primeira categoria de análise. Categorização de “Política 

Ambiental do Timor Leste” 

 
Categoria Subcategoria  

  
 
4.3.1Política ambiental  
 

4.3.1.1.  Legislação 

4.3.1.2.  Política; Desmatamento; Educação Ambiental 
na escola. 

4.3.1.3.  Participação Comunidade; Sensibilização; 
Poluição. 

 

4.3.1.1. Legislação  

Ao interpretar as falas dos entrevistados sobre a legislação, descobriu-se em 

100% das respostas que prevalece ideia de utilizar a legislação da Indonésia e os 

regulamentos de UNTAET, além da lei básica ambiental, conforme a seguir:  

O Departamento DJ E1, em seu ponto de vista, quando conferiu ao ele acolher as 

políticas ambientais, destaca que “sim”, “[...] a lei é uma forma de limitação dos 

comportamentos das pessoas, ela abrange os costumes e todas as normas do estado para 

garantir o desenvolvimento do meio ambiente. Composta para a constituição RDTL, a 

lei licenciamento ambiental, o decreto da lei, os regulamentos de UNTAET, e o draft 

[...]”.  
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Para o DLAB E4, “[...] a lei é um direito, sendo o direito de uma pessoa na vida 

e na interação com o ambiente [...]”. Salientou que, prevalece-se destas leis como se 

fossem referências para garantir um ambiente saudável.  

Na explicação de DAB/EA E6, “[...] a lei tem a função de dirigir os serviços de 

departamento [...]”. “[...] Com a existência da lei, facilita-se e fortifica-se a ideia e o 

programa para a sustentabilidade do meio ambiente através de sensibilização, e 

transformação da matéria informativa à comunidade [...]”.  

Na resposta de DCBIO E5, “[...] a legislação é a direção que o meio ambiente de 

Timor Leste usa. Por meio dela se estabelecem as punições que cabem às pessoas e 

instituições do Timor Leste [...]”. 

Segundo a visão de ONG “Haburas”, em sua prática de gestão do ambiente, 

utilizam-se as leis para apoiar o programa de gestão econômica e prática. Essa ONG 

participou no processo da decisão dos regulamentos UNTAET e da lei básica ambiental, 

sendo bastante influente na contribuição de ideias para o debate na assembleia 

constitucional.   

 Percebemos que nas falas dos entrevistados DJ E1, DEGIA E2, DAIA E3, 

DLAB E4, DCBIO E5, DAB/EA E6 e ONG E8, observa-se a mesma concepção de que, 

as leis ambientais atuais, aplicadas pela direção do governo são os regulamentos de 

UNTAET e a lei da Indonésia, tais como a lei do ar, a lei do mar ou da água e a lei do 

solo/terra. Assim sendo, essas leis regularizam e avaliam todos os projetos e atividades 

de comunidade no ambiente, com objetivo para proteger, conservar, a biodiversidade e 

os recursos naturais de maneira racional e sustentável. Entre eles, apresentou pelo o 

chefe do suco E7, responsável pela comunidade que, “[...] durante todos esses anos, as 

leis e os regulamentos que existem, o governo não aplica com efetividade [...]”. 

 

4.3.1.2.  Política; Desmatamento; Educação Ambiental na escola. 

 Política ambiental é uma maneira de planejamento e de gestão do 

desenvolvimento ambiente e sustentável. Uma política ambiental deve buscar preservar 

os recursos naturais e a biodiversidade das fontes de degradação do ambiente. Pois, a 

política ambiental trata da adequação dos instrumentos – sociais, jurídicos, e 

econômicos, da articulação com outra categoria das políticas publicas- econômicas, 
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sociais e territoriais. Dever caracterizar-se por ser reguladora e por permitir o controle 

social e estatal sobre o meio ambiente, (RODRIGUES, 1997).  

Portanto, uma política ambiental na perspectiva do desenvolvimento sustentável 

é um processo de construção de concepções teóricas e práticas sobre modelos políticos, 

sociais e econômicos. Nas falas dos entrevistados, descobre-se que 75 % das respostas 

evidenciam como positiva a execução da política na gestão ambiental, conforme:  

 A fala de DJ E1, “[...] a convenção internacional de Kyoto garante a 

conservação, a prevenção e proteção da biodiversidade, dos recursos naturais sobre os 

impactos ambientais [...]”. Sendo nesta gestão administrativa, exerce uma prática de 

atividades que se utilizam de maneira racional.  

A gestão técnica de recuperação da área degradadas associados aos programas 

dos departamentos na direção nacional do meio ambiente tais como, na resposta de 

DLAB E4 “[...] redução da emissão dos poluentes pelas atividades humanas [...]”. Pelo 

DAB/EA E6 ”[...] Educação ambiental, com objetivo de conscientizar as comunidades 

no conhecimento ao uso dos recursos naturais e biodiversidades para não prejudicar a 

sobrevivência da comunidade e do planeta [...]”. Por seguinte, na resposta de DCBIO 

E5 “[...] na pesquisa das biodiversidades, identificar os animais e as plantas vegetais 

ameaçados. Em 2002 produziu-se um livro intitulado “A Biodiversidade e Ambiente de 

Timor Leste”, destacando as áreas protegidas [...]”. A seguinte, o programa de 

recuperação da área degradada pelo DAIA E3 é “[...] Reflorestamento em todas as 

áreas; Avaliar os tipos de atividades das empresas e humanas segundo uma técnica de 

avaliação ambiental aos documentos legais, ou seja, licença ambiental que, determinada 

uma categoria A, B e C devido aos impactos ambientais [...]”.  

As concepções entrevistados, mostram inter-relação entre os programas de todos 

os departamentos com objetivo de reduzir os conflitos no meio ambiente, conservando 

os recursos naturais, a biodiversidades e a saúde humana.    

Na política de ONG E8 para a recuperação de áreas há os programas de: “[...] 

gestão ambiental sustentável, tais como, advocacia ambiental; política proporcional no 

processo criminal; A lei “Tara bando”; A promoção do turismo econômico de base 

ambiental na zona costeira; Direito ambiental; Educação ambiental e pesquisa local 

[...]”. Os entrevistados afirmam que a gestão ambiental que introduzir a variável 

ambiental no planejamento econômico empresarial, permitindo uma diminuição dos 
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gastos dos recursos, tais como, de recursos hídricos, energia, solo, e danos ao meio 

ambiente e à saúde.   

Recursos naturais são elementos da natureza a que o homem atribui determinado 

valor e confere determinada utilidade, objeto de apropriação humana, (Rios, p. 248, 

2005). 

Para Sachs (2002) o conceito de recurso é cultura e histórico. É reconhecimento, 

pela sociedade, do potencial de seu meio ambiente. O que é hoje recurso, ontem não era, 

e alguns dos recursos de que dependemos hoje poderão ser descartados amanhã, em 

virtude do progresso tecnológico, pois,  

 
As comunidades humanas são consumidoras de recursos naturais, a 
medida dessa utilização é que deve ser levada em conta para a 
construção do desenvolvimento sustentável, tendo em vista a 
inviabilidade de se pretender a não utilização dos bens ambientais. Ou 
seja, utilizações dos recursos naturais devem ter como principal objetivo 
o aproveitamento racional e ecologicamente sustentável dos elementos 
da natureza em beneficio das próprias comunidades locais, não 
simplesmente ou não uso deles (SACHS, 2002).                               

 

O desmatamento é uma fonte de poluição que insere as partículas químicas, 

biológicas no ambiente pelas atividades de humana ou indústrias. O desmatamento que 

aconteceu no Timor Leste, por causa do relacionamento social e economia dos 

timorenses nas áreas rurais, aumenta a renda familiar à sobre viver. Para saber a 

informação mais detalhadas, acompanha-se a seguintes informações dos entrevistados:  

Nas falas dos entrevistados sobre desmatamento no Timor Leste, cerca de 100% 

dos entrevistados responderam que foram destruídas as áreas regionais no tempo 

passado. No presente, há cerca de 50% de áreas desmatadas. Estes acontecimentos 

confirmam que precisa haver alguma medida de política ambiental para reduzir o 

desmatamento por atividades de comunidades, confirmou pelo DJ E1, “[...] fazer 

inspeção, realizar o programa de reflorestamento e proibir as comunidades a não 

continue a desflorestar é essencial [...]”. Disse que, esse programa de reflorestamento 

foi realizado junto com a direção florestal e sendo a maior sucesso em algumas áreas 

protegidas.  

Na fala de DLAB E4 “[...] além de reduzir o desmatamento, se precisa 

conscientizar as pessoas, continuando a fiscalizar e a monitorar todas as atividades que 
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irão executar [...]”. Informou pelo DAB/EA E6 “[...] a comunidade precisa de 

informação contínua, para que se tenha consciência na vida [...]”. Percebemos que, para 

condenar o desmatamento, precisa se ter também uma política adequada para restaurar a 

qualidade do meio ambiente.  

Conforme DCBIO E5 e DAB/EA E6 “[...] para reduzir o desmatamento é 

essencial informar à comunidade sobre qual tipo de vegetação poderia recolher [...]”. 

Tal identificação pode convencer as pessoas a aproveitar as áreas próprias de plantação 

para retirada de lenha. Essa forma auxilia na sustentação da família e diminui o 

desmatamento de áreas de proteção ambiental. Na ideia de DAIA E3 “[...] a avaliação 

dos impactos ambientais seria uma técnica e um instrumento preventivo na política e na 

gestão dos documentos e das atividades legais e ilegais que podem causar os problemas 

ambientais [...]”.  

Como propõe nas ideias de ONG E8 e SC7 “[...] a educação ambiental é 

essencial para comunidades, porque, se divulga as informações ambientais através de 

vários meios com objetivo de aprimorar as personalidades de individuo para 

compreender, agir e viver num ambiente que seja sustentável à vida [...]”. Entretanto, a 

educação ambiental causa uma grande transformação ao individuo na sociedade e uma 

mudança de cultural significativa na sociedade.   

 Percebemos pelos entrevistados que, o programa de educação ambiental é um 

dos programas mais utilizados pelo governo Timor Leste, porque influência bastante na 

alteração do comportamento dos homens em relação à natureza. Embora, para se 

conscientizar alguém precise de um longo tempo. 

Para os entrevistados, a educação ambiental na escola seria importante para 

educar as crianças e os demais alunos sobre com poderiam se relacionarem com o meio, 

tanto no lugar onde vivem quanto de outras regiões. Consequentemente, esse ensino 

sobre questões ambientais poderia trazer uma mudança cultural quanto a 

comportamentos de interação social no âmbito e/ou no ambiente escolar.   

O processo de sensibilização sobre o meio ambiente na comunidade e na escola 

leva a uma consideração sobre dois programas importantes: o programa educação 

ambiental comum e o programa no ambiente escolar.  O objetivo deste segundo é 

capacitar os alunos para um conhecimento mais elevado através de treinamento, de 

interação, apresentando concepções, recreação e materiais informativos. 
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Este programa não é desenvolvido apenas pelo governo e pela organização 

privada, o trabalho de pedagógico nas ações de ensino na escola se abre para com os 

problemas sociais e ambientais. Segundo os entrevistados ONG E8 e DAB/EA E6, nos 

seus programas de educação ambiental na escola continuam salientando que, o principio 

de educação ambiental é levar ao conhecimento que transforma, através dos alunos, a 

sociedade.   

Acredita-se que uma transformação da sociedade é consequência da 

transformação de cada individuo. Dessa forma, a educação por si só, é capaz de resolver 

todos os problemas de sociedade, bastando ensinar o que é certo para cada um, por meio 

de atividades de ensino e aprendizagem. Portanto, a transformação de sociedade é causa 

e consequência da transformação de cada individua, havendo reciprocidade dos 

processos que propiciam a transformação desses indivíduos, (Guimarães, 2000). 

Todos os entrevistados disseram que para que o ambiente seja livre de 

devastação, protegido e conservado é essencial haver medidas integrada para a 

avaliação do impacto ambiental, delimitação da área de agrícola a cada ano, a 

fiscalização, a socialização e a sensibilização da sociedade, destacada de maneira 

tradicional seja pela, “Tara bando” ou pelas  legislações em vigor. 

       

4.3.1.3 Participação pela comunidade, Sensibilização e poluição.  

 A Comunidade é uma organização dos seres humanos. Eles organizam se espaço 

em torno de elementos comunitários, esse espaço é adaptado em um ambiente, em um 

ecossistema. Entender que o ecossistema seja habitado por nós, e que precisamos nos 

relacionar tanto com matéria orgânica e inorgânica possibilita alterar padrões de vida. 

Sem, necessariamente, induzir a degradação do meio. 

Loureiro afirma que as causas de degradação ambiental e da crise na relação 

sociedade/natureza não emergem apenas de fatores conjunturais ou do instinto perverso 

da humanidade, e a consequência de tal degradação não são consequência apenas do uso 

indevido dos recursos naturais; são, “[...] sim de um conjunto de variáveis interconexas, 

derivadas das categorias: capitalismo/modernidade/ industrial ismo/ urbanização e 

tecnologia. Logo depois desejada à sociedade sustentável supõe a critica e as relações 

sociais e de produção tanto quanto ao valor conferido a dimensão da natureza” (2000, p. 

24).            
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Nas concepções dos entrevistados sobre a participação da comunidade, cerca de 

100% das respostas informou que esses participam na decisão das leis. Por conseguinte, 

nas ideias de DJ E1, DAIA E3, DCBIO E4, DEGIA e DAB/EA E6, “[...] a comunidade 

participa na consulta e mediação pública da lei junto com autoridade ambiental [...]”. O 

programa do governo na DNMA aplica a lei “Tara bando”, que vem pela iniciativa da 

comunidade para apoiar a política do governo ao preservar e proteger o meio ambiente. 

Afirmou o entrevistado ONG E8, “[...] Incluiu as ideias das comunidades ao 

participar no processo da preparação da lei da terra e na linha advocativa com 

autoridades relevantes. [...]”.  Isto mostra que a comunidade participa no processo de 

preparação da lei da terra. 

O DLAB E4 e DLAB E4 “[...] não participa da elaboração das leis, ou no apoio 

dela porque eles ainda não sabiam sobre o funcionamento das leis, não sabiam sobre o 

impacto da falta de consciência e de faltas informações sobre a poluição ao meio 

ambiente, que causa doenças [...]”. 

Relatado pelo Castell (1999), a maioria de nossos problemas ambientais mais 

elementares ainda persistem, uma vez que seu tratamento requer uma transformação nos 

meios de produção e de consumo, bem como de nossa organização social e de nossas 

vidas pessoais.  

Na ideia de LAB E4, “[...] algumas comunidades participam no programa de 

desenvolvimento do meio ambiente Tais como, cumprir a quaisquer regras das leis a 

não intimidar e destruir os recursos naturais e biodiversidades [...]”.  

No comentário do DAIA E3, “[...] as comunidades participam no processo do 

programa por departamento nos registros dos documentos legais, antes e depois de 

começar as atividades dos projetos [...]”. O objetivo desta, para limitar os impactos de 

poluição pela degradação aos recursos naturais.  

A sensibilização é uma ferramenta importante para a mudança comportamental 

relacionado ao meio ambiente. Mudar os hábitos das pessoas faz parte do processo de 

sensibilização em relação ao ambiente e à comunidade. Desta forma, a sensibilização é 

uma prática de educação ambiental que aumenta o grau de consciência ambiental da 

população.  
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Na fala de DJ E1, “[...] sensibilizar as comunidades em termos de capacitar, 

monitorizar sobre como as leis podem proteger, ajuda a preservar os recursos naturais, e 

a conscientizar a sociedade a cumprir as normas legais [...]”. Continua-se, na fala de 

DLAB E4 “[...] a sensibilização é importante para motivar as pessoas a uma gestão 

efetiva, evitando o uso de equipamentos que irão prejudicar a qualidade do ambiente, 

principalmente no ar, na água, no solo, e à saúde [...]”. O governo realiza programas de 

sensibilização para questões ambientais em todos os anos.   

Percebe-se na fala de DAB/EA E6, “[...] que este programa transforma a 

personalidade das pessoas na sua interação com a sociedade, através de diversos 

conteúdos [...]”. Consequentemente, todos os entrevistados realizam o programa, 

mesmo sem mostrar um maior sucesso em algumas áreas, porém esclarecido a falta do 

apoio na energia, no tempo, e outras facilidades. Na ideia de DAIA E3 “[...] sensibiliza-

se os proponentes das atividades e projetos antes de começar a implantação e também 

no desenvolvimento [...]”. Conforme a ONG E8 “[...], a sensibilização faz parte de um 

programa de educação ambiental tanto para a comunidade quanto para os estudantes nas 

escolas [...]”, relatou ainda que utilizar os métodos de data show para explicitar essas 

questões aos estudantes poderia adicionar capacidades e motivações para o ensino sobre 

questões ambientais. 

Na explicação, lamentou que, a comunidade precisa de uma proteção e 

gerenciamento pela gestão ambiental que mais favorecida por governo. A preocupação 

da Organização “Haburas“ em sua expedição e treinamento sobre a interação social da 

sociedade no meio ambiente por meio deste, ele convidar a participação dos estudantes 

e os alunos ao participar no programa do desenvolvimento do meio ambiente ocorrem o 

reflorestamento e produção de briquete. Confirmou nele que, a comunidade precisa do 

espaço no meio e eles sabem promovendo o ambiente sustentável. Este esclarecimento 

possui um fato de que mostra o problema da economia básica do povo Timor Leste, 

principalmente nas áreas rurais.     

Entretanto a maioria de nossos problemas ambientais mais elementares ainda 

persiste, uma vez que seu tratamento requer uma transformação nos meios de produção 

e do consume, bem como de nossa organização social e de nossas vidas pessoais, 

assinala (CASTELLS, 1999).   
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A poluição é uma introdução direta e indireta da ação humana ou da natureza no 

ambiente, desafiando o perfeito equilíbrio ambiental, e causando problemas à saúde 

humana. Conforme Irigaray,  

como resultado do avanço de tecnológico e das mudanças dos padrões 
culturais relacionados ao consumo, a poluição adquiriu caráter 
multifatorial, ou seja, há um numero de crescente de fatores que 
ocasionam a degradação ambiental, acumulando de forma acumulativa 
e muitas vezes sinergética. No rol de contaminantes lançados no ar,no 
solo e nos corpos hídricos, alguns resíduos industriais perigosos, 
incluindo gases se interagem provocam a potencialidade de seus 
efeitos nocivos sobre o ambiente, ocasionando e até a mutação 
genéticas (IRIGARAY, 2005, p. 273). 
 

Sobre a poluição, 50% dos entrevistados responderam que as comunidades 

devem participar na política do governo, a exemplo do entrevistado DJ E1“[...] eles, 

apoiam o governo na precaução e prevenção de queimadas das florestas, prevalecendo 

as queixas ao governo pelas atividades que, gere poluição, participam e obedece a lei 

“Tara bando” [...]”, obtendo o comentário pelo DCBIO E6 “[...] Precisa ativar o 

programa de educação ambiental para poder evitar a poluição de maneira que 

sustentável das atividades humanas [...]”, na fala de DLAB E4 “[...] existem as 

fraquezas do governo na gestão, para responder às necessidades do povo [...]”, através 

esta reclamação ao governo, apresenta-se que governo na SEMA/DNMA ainda não 

executar o programa com maximal porque, não tem os técnicos capacitados.  

Assim, apresenta também pelo entrevistado DAB/EA E6 “[...] a comunidade 

participa no recolhimento do lixo ao seu redor, e deve ser sugerido ao governo preparar 

mais depósitos do lixo [...]”. Portanto, com esta preocupação a comunidade mostra que 

deseja o ambiente limpo e saudável para garantir a saúde. Na fala do entrevistado DAIA 

E3, “[...] existe população que já tem a consciência, porém outras não [...]” sugerindo 

que a sensibilização é uma chave de desenvolvimento do meio e que nela se adianta o 

futuro. 

Relatada por todos os entrevistados, a poluição emitida pela indústria de óleo 

pesado no interior e capital provoca um grande impacto. O governo, através de 

ministério econômico e desenvolvimento de recursos naturais, não consegue atuar com 

a legislação, porque na decisão de instalação não houve uma participação da maioria 

dos órgãos públicos e autoridades locais. Os entrevistados reafirmam que o governo tem 

deficiência na análise e avaliações técnicas dos impactos ambientais. A instalação da 
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indústria teve somente o  objetivo de sustentar a economia e o desenvolvimento das 

comunidades e do país.  

Esta salientou também pelo ONG E8 na entrevista, “[...] fez uma avaliação dos 

impactos ambientais no local da indústria e obtendo uma solução se revela o efeito da 

poluição que contamina na água, solo, ar, os animais, as plantas mangrove por emissão 

dos gases monóxido do carbono, enxofre, e outras partículas gerados o equilíbrio do 

ambiente e saúde humana”. Alertando este propósito porque, a indústria não preparada 

uma bacia de líquidos metais e águas usadas antes de jogam ao mar. Com esta solução 

que teve pela ONG, indica uma grande preocupação ao meio ambiente que seja precisa 

de modificação uma gestão mais adequada por indústria e seria uma precaução para o 

problema ambiental no futuro. 

 

4.3.2 Categorização de Implementação da Política Ambiental  

 
Categoria Sub Categoria 

4.3.2. Implementação da 
Política  Ambiental 

4.3.2.1. Programa; Ação concreta; Conflitos 
ambientais; 
4.3.2.2. Participação; Desafios; Contribuição;  
4.3.2.3. Educação Ambiental na escola. 
 

Tabela 05. Segunda categoria de análise 
 

Os programas que foram implementados pelos departamentos na direção do 

Meio Ambiente, observados através dos entrevistados, nas tabelas. 

 4.3.2.1 Programa e Ação Concreta; Intervenção dos Conflitos Ambientais.  

Programa e Ação Concreta; Intervenção dos Conflitos Ambientais. 
Dep/ONG Programa Descrição 

DJE1 e 
DAB/EA 
E6 

 Reflorestamento; “Tara 
bando”; 

Ampliar o conhecimento das comunidades 
sobre a importância do meio ambiente, de 
proteger e conservar os recursos naturais e a 
biodiversidade no meio. Proteger as áreas 
desprotegidas. 
 

DLAB E4 Socialização Informar às comunidades sobre as leis, os 
regulamentos e os comportamentos para que 
usem os recursos de maneira racional. 

Controle Sobre as vantagens e desvantagens das 
atividades que prejudicam o meio. Por 
exemplo: redução dos gases, fumaças, lixos 
líquidos e sólidos e todo problema que afeta a 
tranquilidade do meio ambiente e à saúde.   
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DAB/EA 
E6 

Sensibilização 
 

Conscientizar as comunidades, os 
proponentes, os empresários sobre as 
atividades legais e ilegais e os alunos para 
evitar, prevenir, preservar, proteger os o 
ambiente segundo a existência das leis.  

DCBIO E5 Workshop Aproximar a informação e o programa de 
gestão ambiental da comunidade 

DAIA E3 Avaliação Avaliar as atividades públicas e privadas de 
comunidades tais como, restaurante, oficina, 
as lojas e no bairro.   

 Ação Descrição 
DLAB E4 Atualização emergência  

 
 
 

9. Inspeção do veículo e 
regular com a 
existência das leis em 
vigor. 
 
 
Intervenção  

Garantir às comunidades recursos para 
resolver os problemas enfrentados por causa 
de chuva, erosão e fome. 
Inspeção pela emissão de veículo velho e 
novo que gera a poluição no meio. Permitir a 
licença ambiental dos veículos automóveis, 
com máximo 1-5 anos de duração. 
Intervenção das atividades comunidades, 
grupos públicos, privados, internacionais que 
não sejam justificados.   

 Intervenção dos 
Conflitos Ambientais 

Descrição 

DJ E1  
e 

DCBIO E5 

Queimada, 
desmatamento 
 
 
 
Suspender os animais 
 
Coopera com direção 
energia 

Fazer o quadro de aviso; panfletos; Informar 
através de mídia eletrônica; Trabalhar junto 
com o programa de sensibilização; Recolher 
os recursos naturais.  
Preender os animais e/ou madeiras cortadas 
ilegalmente. 
 Abastecimento de energia com a capacidade 
suficiente para sustentar a população na vida 
econômica e outros demais.  

DAIA E3 Avaliar os impactos 
ambientais 
 
 
 
Coopera com direção 
florestal, Sanitária, 
agricultura, guarda 
florestal.  

Suspender a quem que degradar as florestas 
com numa medida como, sanção, pagar as 
taxas, e ou pena prisão. Significa-se, se 
regular com a pena. 
Sugerindo à comunidade uma técnica de 
aparar as árvores ou vegetais para evitar o 
desmatamento. 
Tomar medidas jurídicas para impedir os 
conflitos ambientais nas comunidades.  

ONG E8 Produzir o Briquete  Organizar a comunidade para participar na 
produção de briquete com objetivo reduzir o 
desmatamento florestal e degradar o meio 
ambiente. 

Tabela 06. Primeira subcategoria de análise da 2o categoria 

 

4.3.2.2. Participação, Desafio e Contribuição. 
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A participação, O desafio e A contribuição.  

Dep / ONG Participação Descrição 
DJ E1 1. Não é maioria que 

participa 
Porque, muitas deles que depende para 
ambiente por necessidade básica e o bens da 
família, por exemplo, Limpeza geral, 
reflorestamento junto com as autoridades e 
comunidades nos locais.  

DLAB E4 2. Consciência  Depende do conhecimento e informação, 
porém algum não. Continua recolher as 
lenhas e as pedras brancas porque, apenas 
comportar na vida e desinteresse para o 
meio.  

DAB/EA 
E6 

3. Fazer questionamento Questionamento das pessoas sobre algumas 
atividades de grupo ou projeto que dano a 
degradação ao ambiente.   

DCBIO E5 4. Participa a vender as 
lenhas 

Existe a consciência de algumas populações 
nas áreas rurais que, descontinuar vender as 
lenhas. 

 O desafio que obtendo 
na aplicação do 

programa 

Descrição 

DJE1 5. Falta de consciência  
 
 
 

6. Existem 
importânciamas, menos 
na prioridade. 
 

Acontece interrupção pelo proponente na 
aplicação do programa, por exemplo, fazer 
reclamação sobre o sofrimento da vida.  
 
Questão do orçamento limitado e a maioria 
dos programas que não conseguem 
executado. 

DLAB E4, 
DAB E6 e 
DCBIO E5 

7. Faltam dos recursos 
humanos 
 
 
8. Difícil fazer 
suspensão  

Não poderia executar a análise do 
laboratório porque, existem as técnicas que 
não são capacitados e faltam do orçamento. 
Difícil fazer suspensão e processamento aos 
documentos de proprietários dos veículos 
que contribuem pelas emissões das fumaças.  

DCBIO E5 9. A lei ainda não foi 
aprovada 

Difícil executar a intervenção jurídica, por 
em quanto à lei de biodiversidade ainda não 
foi aprovada.     

DAIA E3 10.  Língua portuguesa Precisa melhorar a gestão no departamento; 
Faltam de recursos apoiados na observação e 
na análise. Por exemplo, combustível, 
energia, transporte.  

 Contribuição no 
ProblemaPoluição 

Descrição 

DJ E1 
 
 
 
DLAB E4, 

11.  Controle 
 
 
 
 

A comunidade ajuda recolher o lixo ao seu 
redor na cidade urbana, responsabiliza-se aos 
veículos próprios, trabalha junto com os 
chefes dos bairros para proteger e conservar 
o meio. 
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DCBIO5 e 
DAIA E3 

 
12.  Arrepende-se 
 
 
 
 
 
 
13.  Doença causada pela 
degradação 

A comunidade sente-se arrependia por 
acontecimento ou desastres naturais. 
Relatado que este acontecimento devido por 
ter falta à nossa contribuição ao governo no 
meio. 
Outra dizia que, disso aconteceu por falta de 
adorar a tradição.  
Doença Malaria, TBC, Cólera, Dengue, 
sistema de respiratório. Contribui na coleta 
do lixo no ambiente.  

Tabela 07. Segunda subcategoria de análise da 2o categoria 

4.3.2.3. Educação Ambiental na escola. 

 Implementação Educação 
Ambiental na escola 

Descrição 

DJ E1 e 
DAB/EA E6 

Elaborar o currículo  Já utilizado os currículos e os livros 
didáticos pelos alunos em níveis 
básicos de1o até 9o ano. Os de níveis 
10o até 12o ano estão em fase de 
implementação do projeto piloto. 
Neste momento, o governo também 
está planejando, a continuar e preparar 
o currículo para o nível de 
universitário.   

DCBIO E5 Limpeza 
Reflorestamento 

Limpeza na escola básica até 12o ano. 
Assim os estudantes participam no 
programa educação ambiental e fazer 
áreas verdes.  

Tabela 8. Terceira subcategoria de análise da 2o categoria 

Para essa educação ambiental, a solução se daria por mudanças comportamentais 

de cada individuo. Freire, (1992) propõe uma educação política voltada para a 

transformação da sociedade em busca da sustentabilidade, concebida como a 

“pedagogia de esperança”, capaz de construir utopias, como um “inédito viável”, por 

aqueles que têm a firmeza da renúncia e a coragem de inovar. Pois, são justamente esses 

que têm a possibilidade de contribuir para a construção de um mundo melhor. Uma 

sociedade em que indivíduo e grupos têm muita autonomia e que, evidentemente, há 

desordens e liberdades, no limite ela se destrói, pois os indivíduos e grupos não tem 

mais relação entre si.  

Pode se manter a coesão da sociedade por meio de medidas autoritárias, mas 

única maneira de salvaguardar a liberdade é que haja o sentimento vivido de 

comunidade e solidariedade, no interior de cada membro, e é isso que dá uma realidade 

de existência a uma sociedade complexa. Portanto, a solidariedade é constituinte dessa 

sociedade, (MORIN, 1997, p. 22).  
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4.3.3 Categorização do Resultado Alcançado 

Tabela 09. Categoria de análise dos resultados do programa  
Categoria Sub Categoria Descrição 

 
 
 
 
 
 
 

Resultados 
alcançados 

Legislação 100% dos entrevistados responderam 
que, “sim”, utilizamos a lei da 
Indonésia, regulamento UNTAET, 
embora nesta época só tenham a lei 
de licenciamento ambiental. 

Política gestão ambiental Cerca de 100% dos entrevistados 
responderam que, executar os 
programas de gestão ambiental na 
comunidade. 

Desmatamento Florestal Cerca de 100% dos entrevistados 
responderam que, foi desmatada a 
maioria das florestais ou áreas 
protegidas/locais no passado. 
No presente, acontecem 50% das 
florestais que destruídas.  

Participação e contribuição 
comunidade na política 
programa do governo. 

Cerca de 50% das comunidades 
participam no programa de gestão 
ambiental, pelas confirmações dos 
entrevistados no seu trabalho e cerca 
de 50% das comunidades que “não” 
participam, porém menos de 
consciência, se dependem para o 
meio, não conhecem as leis, falta de 
informação, prevalecer às 
reclamações por tendo dificuldades 
na vida, continua jogando lixo e 
atividades poluentes.  

 Sensibilização Cerca de 100% dos entrevistados 
correspondem que todos eles 
executar o programa de educação 
ambiental (sensibilização), porém 
apenas 50% das comunidades que 
participam tanto no programa quanto 
na prática.  

Poluição Cerca de 70% dos entrevistados 
corespondem que existe poluição da 
terra, da água, e do mar, por causa 
do lixo urbano, as fumaças dos 
veículos, das atividades privada e 
pública que degradada à qualidade 
do ar.   

Implicações Pesquisa  Não tem o laboratório mesmo que 
existem os equipamentos, e existem 
os técnicos, mas não foram 
capacitados porque a lei de recursos 
humanos de secretário do estado 
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ainda não possui.  
Suspensão Difícil para fazer suspensão pela 

atividade das comunidades porque, 
neles apresentam varias razões que 
relativamente com a situação da 
vida. 

 Orçamento e energia Orçamento de cada anual não 
suficiente para executar todos os 
programas com efetivamente porque 
não incorporar em todas as áreas 
rurais.   
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CAPITULO 5. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enquanto que o conceito de desenvolvimento sustentável no norte se 
reduz a um puro problema ambiental, o qual e submete às estratégias 
para aumento da capacidade comparativa dos países, impõe-se a 
finalidade de um abrandamento das desigualdades globais e com isto a 
dimensão da justiça se torna cada vez mais esquecida ou reduzida a 
mera retórica (SACH,2002, p. 20). 

  

O fundamental na reflexão sobre o meio ambiente é saber como desenvolver 

uma estrutura socioeconômica capaz de equilibrar a reprodução dos sistemas naturais e 

a reprodução e distribuição de produção social.  

Esta pesquisa trouxe como objetivo identificar a questão que ocupe o lugar 

central dos debates nos textos oficiais das políticas ambientais em Timor Leste, sobre o 

processo de desenvolvimento do meio ambiente assumindo como referência analisar os 

documentos oficiais das políticas em Timor Leste, para saber como a questão ambiental 

está inserida nos textos oficiais. Uma vez que as concepções dos departamentos 

governamentais sobre as políticas de gestão ambiental devem ser conhecidas. Utilizou-

se para isso pesquisa de documentos oficiais e entrevistas.  

Na primeira análise, que remete aos textos oficiais, observa-se que as leis 

utilizadas pelos departamentos governamentais não são suficiente para percorrer toda 

gestão ambiental. Encontram-se muitas dificuldades na execução dos serviços 

reguladores, porque as comunidades precisam de uma vivência que garantam 

informações a sustentabilidade da vida, e isso se torna um grande empecilho para o 

desenvolvimento do programa de gestão ambiental.    

Na segunda consideração, concebe as funções dos chefes de departamento dos 

órgãos ministeriais. Esta função do mandato responsabiliza-se pelo Diretor Nacional do 

meio ambiente na sua secção de gestão interna. Constituindo por 06 (seis) 

departamentos na sua política e do programa referida. 

Na terceira consideração, correspondência da análise em blocos temáticos das 

concepções dos Questionários de “Desmatamento; Poluição; Conflitos ambientais e 

Políticas ambientais” são: 
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 A Conclusão do Bloco Temático 1 remete a duas ideias distintas: existe um 

grupo de pessoas que acreditam que no futuro não irá continuar o desmatamento e 

queimadas porque o governo toma medidas que impedem isso. Mas 30% dos 

questionados responde que não haverá queimadas porque as comunidades precisam de 

lenha para sobreviver no dia a dia. 

A Conclusão do Bloco Temático 2 informa que todos acreditam que existe 

poluição decorrente de varias atividades que emitem fumaças com partículas tóxicas, 

principalmente na cidade urbana, e causam problema à saúde humana e de natureza. Isto 

acontece por falta de gestão do lixo. 

A Conclusão do Bloco Temático 3 diz que existem conflitos ambientais de fato,  

por causa de invasão que implicam em queimadas e exploração dos recursos naturais no 

passado, inundação causa deslizamento da área, perda de biodiversidade no presente, e 

precisar tomar uma medida com as leis, no presente e no futuro. Alguns questionados 

disseram que, “os conflitos ambientais vieram do problema passado, mas permanecem 

no presente, e deve se tomar medidas preventivas no presente para se proteger e 

conservar no futuro”.   

A Conclusão do Bloco Temático 4 permite aferir que existem políticas 

ambientais; e que as ações dessas políticas chegam aos estudantes nível médio e 

universitário por meio de divulgação e por meio dos currículos e livros. Os livros 

didáticos são para o ensino básico, até a oitava série. Nesse, 75% dos questionados 

responderam que as leis não bastam porque, utilizamos ainda as legislações da 

Indonésia, e regulamentos da UNTAET. O quarto dos questionados respondeu que 

existe a lei do licenciamento ambiental, mas as comunidades ainda não têm a 

consciência dela, por falta de informação.    

Quatro considerações, decorrer as correspondências das concepções, remetidas 

em três (3) categorizações, designados nos resultados alcançados:  

Legislação: 100% dos entrevistados responderam que o Timor Leste utiliza 

ainda a lei da Indonésia, o regulamento UNTAET, embora nesta época só tenham a lei 

de licenciamento ambiental. 

Política gestão ambiental, cerca de 100% dos entrevistados responderam que 

executam os programas de gestão ambiental na comunidade. 
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Desmatamento Florestal, cerca de 100% dos entrevistados responderam que foi 

desmatada a maioria das florestais ou áreas protegidas / locais no passado. No presente, 

50% das florestais estão destruídas. 

Quanto à participação e a contribuição da comunidade na política ou programa 

do governo, cerca de 50% das comunidades participam no programa de gestão 

ambiental. Pelas confirmações dos entrevistados no seu trabalho e cerca de 50% das 

comunidades que “não” participam, porém menos de consciência, se dependem para o 

meio, não conhecem as leis, falta de informação, prevalecer às reclamações por tendo 

dificuldades na vida, continua jogando lixo e atividade poluentes. 

Em relação à sensibilização, cerca de 100% dos entrevistados responderam que 

executam o programa de educação ambiental (sensibilização), porém apenas 50% das 

comunidades participam tanto no programa tanto na prática. 

Em se tratando de poluição, cerca de 70% dos entrevistados informaram que 

existe poluição da terra, da água, e do mar por causa do lixo urbano, das fumaças dos 

veículos, das atividades privadas e públicas, que degradam a qualidade desses. 

Não há muitas pesquisas sobre essas questões no Timor Leste, porque ainda não 

há laboratório. Mesmo que existam os equipamentos e técnicos, esses ainda não foram 

capacitados. 

O orçamento do país a cada ano ainda não é suficiente para executar todos os 

programas efetivamente.  

Assim, esses são os resultados encontrados por meio de análise dos dados, que 

teve como objetivo responder aos objetivos dos trabalhos.  

Este trabalho não foi mais aprofundado por falta de tempo e pela limitação de 

publicação de dados oficiais pelo governo.  

Desejo que esse trabalho se complete e seja utilizado por pesquisadores no 

futuro, principalmente servindo como uma referência para os timorenses, e que seja um 

documento motivador para a Direção Nacional do Meio Ambiente no Governo, Timor 

Leste. 
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APENDICE A. 

QUESTIONÁRIO PARA O GOVERNO NA DNMA 

1. Identificação 
1.1 Nome do 
 Departamento:                                                                                     _                
1.2 Nome do  
Chefe de departamento:                                                                                       _                                                                                                 
1.3 Sexo:  
(  ) Masculino (  ) Feminino 
 

2. As Políticas e os programas 
2.1 Porque acontece o desmatamento? 
2.2 Será que o desmatamento florestal vai se continuar? Por quê? 
2.3 Será que a poluição do ar surge pelo impacto de queimadas?                                                                            
2.4 Será que as fumaças dos automóveis também ocupem nível maior na cidade 

urbana? Por quê?  
2.5 Porque o lixo nas sociedades urbanas tem maior impacto para poluição da terra 

e mar?  
2.6 Será que o lixo provoca maior poluição do ar na cidade urbana? 
2.7 Qual a doença maior que a poluição causa à saúde das comunidades? 
2.8 Será que as leis atuais bastam para enfrentar os problemas ambientais? 
2.9 Quais são os conflitos ambientais que aconteceram no passado? 
2.10  Os conflitos ambientais sempre são negativos ou podem ajudar a resolver os 

problemas? 
2.11 Quais são os papeis do governo frente aos conflitos ambientais? 
2.12  Quais são as ações que os estados estão promovendo para proteger o meio 

ambiente? 
2.13  Quais são os programas do governo frente aos problemas ambientais? 
2.14  Como educar a sociedade e as comunidades sobre as questões ambientais? 
2.15  Como as políticas públicas ambientais podem interferir na educação nas 

escolas?                                               
 

 
 

 
 

APENDICE B. 
 
 

CRONOGRAMA DA PESQUISA 
 

I. Tabela 10. Quadro1. Cronograma de Pesquisa no Edifício de ONG e de 
Administrador 

Os Entrevistados 
Os 

entrevistados 
Cujo 
dado 

Horas/data Nome 
entrevistados 

Realizada Encarregados 
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APENDICE C. 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

I. Dimensão de categoria de análise 
 

1. Qual é a legislação do meio ambiente de Timor Leste?  
2. Qual é a política do governo de TL sobre meio ambiente do país?  
3. Qual é a participação da comunidade no processo de decisão da lei do meio 

ambiente do país?  
4. Como o processo de sensibilização do meio ambiente à comunidade?  
5. Como as políticas públicas poderiam interferir ao desmatamento ou 

desflorestamento do ambiente? 
6. Quais são as concepções de comunidades nas políticas do governo na 

prevenção a poluição da terra / solo?  
7. Como as políticas ambientais podem interferir na educação nas escolas? 

 
II. Implementação de categoria de análise 

 
1. Quais são os programas para o desenvolvimento do meio ambiente? 
2. Qual a ação concreta do governo no processo de desenvolvimento do meio 

ambiente? 
3. Como é a participação da comunidade ao processo de desenvolvimento do 

meio ambiente? 
4. Quais são os desafios do processo de implementação do desenvolvimento 

do meio ambiente? 
5. Quais são os programas do governo na intervenção destes conflitos 

ambientais?  
6. Como as contribuições de comunidades pelas políticas do governo na 

prevenção deste problema/poluição? 
7. Quais são as implementações das políticas ambientais no suporte na área 

da educação nas escolas? 
 

III. Resultados alcançados das políticas ambientais do Timor Leste. 
1. Resultados Alcançados. 
2. Implicações. 

 
ANEXO I 

(Projeto e programa do governo) 
 

Tabela 11. Quadro 02.  Classificação de Projetos de Categoria A 
No. SECTOR ESCALA 

I SECTOR MINEIRO  
 

1. 
Exploração de minas e minerais (tóxico) Todos 

2. Exploração de minerais não-metálicos, areias e gravilha ≥30.000 CBM/ ano 
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3 
 
 

Processamento e beneficiamento de minerais /pedreiras 
(não tóxico) 

≥ 30.000 CBM / ano 

4 
 

Pedreiras, minas a céu aberto e extração de turfa em 
áreas isoladas 

≥ 30.000 CBM / ano 
 

5 Profundidade de perfuração para Geotérmicas Todas 
 

II 
 

SECTOR DA INDÚSTRIA PETROLÍFERA  

1 Extração de Petróleo e Gás (para fins comerciais) 
Extração em fase para o sector do petróleo e de 
classificação de acordo com este prêmio representa 
todas as atividades de preparação física da área do 
projecto para iniciar a perfuração de petróleo e gás 
("Perfuração") para a fase de desativação. 

Todas 

2 Gasoduto de Transporte de Petróleo e Gás (offshore e 
onshore) 

Diâmetro superior a 
500 milímetros e 

comprimento> 10 km 
3 Locais de Armazenamento de Petróleo/Gás 

Natural/Petroquímicos ou Químicos 
≥ 1.000.000 L 

4 Refinarias de Petróleo e Gás Todas 
III SECTOR DA ENERGIA  
1 Estações de produção de electricidade e de calor: 

combustíveis, vapor e de ciclo combinado 
≥ 20 MW ou> 5 Ha 

2 Construção ou expansão de Centrais hidroeléctricas 
(exceptomini hídricas e corrente contínua) 

≥ 15 MW ou> 10 Ha 

3 Outros tipos de estações de energia, incluindo a energia 
renovável (excluindo a hidro) (ver nota 1) 

> 15 MW ou> 10 Ha 

4 
 

Linhas de Transmissão de Energia Elétrica Suspensas 
Incluindo subestações 

≥ 110 kV e ≥ 20 km 

IV SECTOR DA INDÚSTRIA  
1 Parques Industriais Todas 
2 Estaleiros site área ≥ 5 Ha e 

área de instalação de 
15.000 m2 ≥ 

3 Tratamento de materiais perigosos (grande escala, 
determinada através da autoridade ambiental) 

Todas 

4 Produção de armas, munições e explosivos Todas 
V SECTOR DOS TRANSPORTES  
1 Construção de estrada na cidade metropolitana / grandes ≥5km 
2 Construção de estradas nacionais e regionais ≥ 10 km 
3 Construção de estradasrurais Duração ≥ 30 km 
4 Construção de pontes ≥ 300 m 
5 Portos e instalaçõesportuárias ≥ 500 toneladas 

brutas 
6 Construção e ampliação de aeroportos e aeródromos Todas 
7 Construção e ampliação de Heliportos ≥ 5 Ha 
8 Construção de linhas férreas e instalações associadas Todas 

VI SECTOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL  
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1 Desenvolvimento de Urbanização (inclui a limpeza de 
Terras disponíveis para Habitação) 

≥ 5 Ha 

2 Unidades comerciais de dimensão relevante ou shopping 
center 

≥ 2 Ha 

3 Construção de edifícios de vários andares e 
apartamentos 

≥ 2 Ha 

VII SECTOR DO SANEAMENTO  
1 Aterros e depósitos de resíduos sólidos urbanos (RSU) Todas 
2 Aterros e depósitos de resíduos sólidos urbanos (RSU) ≥ 100 Ton /dia, ≥ 100 

CBM/dia, ≥ 10 Ha 
3 Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) ≥ 10.000 famílias / 

eq. 
4 Instalações de reciclagem de materiais perigosos Todas 
5 Instalações de reciclagem de materiais não perigosos ≥ 2 Ha 
6 Hospitais ≥ 100 quartos 

VIII SETOR DA ÁGUA  
1 Expropriação de terrenos (aterro) ≥ 20 Ha 
2 Projeto de recuperação Costeiros para o mar. ≥ 25 Ha 
3 Construção da barrage ≥ 15m de altura ou 

área Alteração ≥ 200 
Ha 

4 Dragagem marinha / obras de Protecção costeira ou 
fluvial (para combater a erosão marítima, paramodificar 
a costa, tais como barragens, pontões,paredões e outras 
obras de defesa contra a acçãodo mar) 

 
≥ 20 Ha 

5 Sistemas de recolha das águas de lagos, rios, nascentes 
ou outras fontes de água (excluindo o solo ou água 
subterrânea) 

Volume anual 
captado> 1 milhão 

de CBM/ano 
6 Ingestão de águas subterrâneas com a perfuração ≥ 10 L / seg. 
7 Obras de transferência de recursos hídricos por túnel ≥ 1 km 
8 Construção de aquedutos e água da rede ≥ 3 km 

IX SECTOR AGRÍCOLA, PECUÁRIA E 
FLORESTAL 

 

1 Sistemas de irrigação (inclui infraestrutura de irrigação e 
drenagem) 

≥ 100 Ha 

2 Limpeza do solo com a conversão para a agricultura 
(incluindointensiva) 

≥ 100 Ha 

3 Plantações ≥ 20Ha 
4 Desmatamento florestal para exploração madeira ≥ 25 Ha 
5 Desenvolvimento de campos de arroz em áreas de 

floresta 
≥ 3 Ha 

X SECTOR DO TURISMO  
1 Propriedades, áreas ou escritórios de turismo de grande 

escala 
≥ 20 ha 

2 Construção e Extensão de hotéis ≥ 100 quartos, ou 
≥ 10 Ha 

3 Construção e Extensão apartamentos e apartamentos 
turísticos na orla costeira. 

≥ 100 lugares 

4 Campos de golfe ≥ 10 Ha 
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ANEXO II 
(Projeto e programa do governo) 

 

Tabela 12. Quadro 03. De Classificação de Projeto de Categoria B 
 

5 Construção de parques de safari, ou jardins zoológicos. ≥ 10 Ha 
XI SECTOR DA DEFESA E SEGURANÇA  
1 Construção de Instalações de Armazenamento Munições Todas 
2 Construção de Bases Militares e Navais e Aéreas Todas 
3 Construção de centros de treinamento de 

combate/campos de tiro 
Área ≥ 100 Ha 

XII FACTOR DE LOCALIZAÇÃO  
1 Ecossistemas sensíveis ou de valor (praias, manguezais, 

recifes de corais, áreas protegidas, áreas marinhas) 
Todas 

2 Paisagem única e valiosa Todas 
3 Sítio arqueológico e / ou histórico Todas 
4 Áreas de adensamento de povoados Reassentamentos≥ 

300pessoas 
5 Comunidades culturais ou tribos ocupadas Todas 
6 Áreas geográficas Sensíveis Todas 

IV SECTOR DA INDÚSTRIA  
1 Qualquer tipo de planta: 

a) Fabricação de coque (destilação seca do carvão), 
Incluindo a gaseificação e liquefação; 
b) Indústria do aço; 
c) Fundição de Metais; 
d) Não Ferrosa indústria de fundição; 
e) Produção de madeira, incluindo forno de secagem, 
Serração Workshop e plainagem, tratamento químico de 
madeira e cavacos de madeira do processo; 
f) Indústria de máquinas; 
g) Planta de abastecimento elétrica; 

h) Indústria petroquímica: produção de derivados de petróleo; 
i) Olaria e / ou no solo e pedra indústria de 
Fabricação do produto; 
j) Produção de cimento e cal; 
k) Alimentar indústria de transformação; 
l) Produção industrial de amido; 

mWorkshop de manuseamento de materiais inflamáveis e / ou 
materiais perigosos (oficina de reparação de automóveis, 
postos de abastecimento, etc); 
n) Indústria farmacêutica; 
o) (Produtos Madeira pressionado / moldados por exemplo, 
placa de fibra e de partículas e compensados); 
p) Outros: 

site área ≥ 1 Ha e 
área de 
instalação ≥3.000 
m2 
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Plantas libertando poluente ambiental, ruído, vibrações, 
poeiras e / ou mau cheiro, ou 
Plantas manuseando materiais inflamáveis e / ou materiais 
perigosos (pequena escala, determinada através da 
autoridade ambiental); 

2 Estaleiro site área <5 Ha e 
≥1Ha, e 
área de instalação 
<15.000 
m2 e ≥ 3.000 m2 

V SECTOR DOS TRANSPORTES  
1 Reabilitação da estrada existente excluindo estrada 

comunidade (incluindo estradas com pedágio, travessia de 
pontes, com duas pistas e duas faixas em cada) 

Todas 

2 Construção de pontes <300 m 
3 Reabilitação dos portos e instalações portuárias <500 

toneladasbrutas 
4 Reabilitação dos aeroportos e aeródromos, ou a construção 

de uma instalação de menores no aeroporto 
Todas 

5 Reabilitação de heliportos, ou a construção de uma 
instalação de menor no heliporto. 

Todas 

VI SECTOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL  
1 Desenvolvimento de Urbanização (inclui a limpeza da terra, 

disponíveis para Habitação) 
1 e 5 Ha 

2 Unidades Comerciais de Dimensão Relevante (UCDR) ou 
centro comercial 

<2 Ha e ≥ 0,5 Ha 

3 Parque de estacionamento ≥ 1 Ha 
4 Construção de edifícios de vários andares e apartamentos <2 Ha 
5 Parque de campismo de refugiados e favelas ≥ 1 Ha 

VI
I 

SECTOR DO SANEAMENTO  

1 Aterros e depósitos de resíduos sólidos urbanos < 100 Ton / dia, 1 
a 100 
CBM/dia, de 0,5 a 
10 
Ha 

2 Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) <10.000 famílias / 
eq. 

3 As instalações de reciclagem de materiais nãoperigosos <2 Ha 
4 Hospital <100 quartos 

VI
II 

SECTOR DA ÁGUA  

1 Expropriação de terrenos (aterro) < 20Ha 
2 Projecto de recuperação Costeira para o mar Área 10 - 25 Ha 
3 Construção da barrage < 15m de alturaou 
4 Dragagem marinha / obras de Protecção costeira ou fluvial 

(para combater a erosão marítima, para modificar a costa, 
tais como barragens, pontões, paredões e outras obras de 
defesa contra a acção do mar) 

<20 Ha 
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2. Nota - No caso de situações em que haja duas ou mais condutas paralelas ou juntas, e 
cuja dimensão, em conjunto, equivale ao de uma conduta com as características 
definidas para a Categoria A, é considerado como impacto cumulativo e classificado 
como Categoria A.  
3. Nota - Área de Projeto inclui área requerida para plantação de biomassa, para 
turbinas eólicas. 
 
Anexos 3. Os programas Relativos Pelos Todos Os Departamentos na  DNMA/SEMA 

sob as Políticas Praticas Ambientais no Timor Leste.   

Figura 9. ( 1-33), ( Especie a-f). Programa de pesquisa pelo Departamento de 
Biodiversidade aos Faunas que Destacar como Ameaçãdas ou distintas  

5 Ingestão de águas subterrâneas com a perfuração <10 L / seg. 
6 Obras de transferência de recursos hídricos por túnel < 1 km 
7 Construção de aquedutos e água da rede <3 km 

IX SECTOR AGRÍCOLA, PECUÁRIA E FLORESTAL  
1 Sistemas de irrigação (inclui infra-estrutura de irrigação e 

drenagem) 
<100 Ha 

2 Limpeza do solo com a conversão para a agricultura 
(incluindo intensiva) 

<100 Ha 

3 Porcos (Produção e Cuidado) ≥ 2.500 m2 
4 Aves (Produção e Cuidados) ≥ 2.500 m2 
5 Operação de animais (bovinos e ovinos) ≥ 2.500 m2 
6 Plantações <20 Ha 
7 Florestal para exploração Madeira <25 Ha 
8 Desenvolvimento de campos de arroz em áreas de floresta <3 Ha 

X SECTOR DO TURISMO  
1 Propriedades, áreas ou escritórios de turismo de grande 

scale. 
< 20 Ha 

2 Construção e ampliação de hotéis 50-100 quartos, 
ou< 10 
Ha 

3 Campos de golfe < 10 Ha 
4 Marinas, portos e docas de recreio finalidade em lagos e 

Reservatórios 
≥ 50 camas para 
as 
embarcações com 
comprimento de 
6m 

   
5 Marinas, portos e docas de recreio com finalidade na costa 

marítima 
≥ 50 camas para 
as 
embarcações com 
comprimento de 
12m 

6 Construção de parques de safári, ou jardins zoológicos. < 10 Ha 
XI SECTOR DA DEFESA E SEGURANÇA  
1 Construção de centros de treinamento de combate/campos de 

tiro. 
Area<100 Ha 
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Classe Aves  

a). (Elanoides forficatus) 

c). (A. cunicularia) 

 

e). Cacatua Sp. 

 

 

Classe Reptilia  

 

 

 

 

  

g). Laticauda columbrina) vivo no mar 

 

b).Trimeresurus albolabris 

 

f). Erpha subradiata 

 

 

Figura 2. Programa de Reflorestamento da 
Área 
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Este programa organiza por DNMA e 
Direção pelo departamento 
Biodiversidade e Florestais juntos com 
comunidades locais nacionais e 
estudantes. 

Figura 3. O Programa de Avaliação do 
Impacto Ambiental 

 

Fiscalizar a oficina dos veículos (motores) para 
regular os comportamentos que contra as 
normas das leis que danos ao meio ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Programa Avaliação do Impacto 
Ambiental 

Inspecionar e prender a produção de madeira 
do projeto que contra as regras, ou seja, 
ilegal.   

 

Figura 5. O Programa de Avaliação do 
Impacto Ambiental pela Estufa  

 

O programa visa à poluição do ar que 
emitindo pela indústria pequena que afeita 
o problema doença à comunidade e o 
ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. O Programa de Avaliação do 
Impacto Ambiental pela Degradação 
Ambiental 
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Este programa sendo fiscalizada pelo 
departamento de AIA, de Biodiversidade e 
outros departamentos que relevantes. O 
objetivo deste é para avaliar os projetos 
e/ou as comunidades que seja quebrar as 
normas, tomar as medidas preventivas à 
conduta ilegais e prender as madeiras 
cortadas.  

Figura 7. O Programa Avaliação do 
Impacto Ambiental da Lei Tradicional 
“Tara Bando”. 

 

O objetivo desta, para prevenir os 
desastres naturais, segurar e preservar 
ambiente, e a continuidade de degradação 
da ribeira pelas ações das comunidades.  

 

 

 

 

Figura 8. Recepção Cultural 

 

Recepção e participação de autoridade na 
cerimônia tradicional de “Tara Bando”. 

 

 

 

 

Figura 9. Oferta Ritual à Cruz. 

 

 

A Fase ritual de “Tara Bando”: Ofertas 
dos atributos à cruz tradicional são Areca, 
Betel, Colar tradicional, Pulseira 
tradicional, Espada, Cifre, Tecido 
tradicional, e branco moderna, As 
comidas e as gotas dos sangues dos 
animais. 
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Figura 10. O Programa Sensibilização da 
Lei e em Demais Áreas à Comunidade  

 

A sensibilização é faz parte da educação 
ambiental que tem função a conscientizar 
e acrescer os conhecimentos das 
comunidades.   

Figura 11. O Programa Fiscalização de 
Petróleo à Empresa da Indonésia que 
Importa a Timor leste 

 

Este, positivamente controlar o 
derramamento de óleo pelo Navio ao mar 
e pesquisar a qualidade de óleos 
importados.  

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Avaliação do Impacto 
Ambiente ao Mar 

 

Controlar á condição de Navio que 
suportar a quantidade de poluição do mar  

Figura 13. O Programa Avaliação do 
Impacto Ambiental 

 

 

Verificar o impacto da poluição do Ar e 
da terra à saúde humana e ambiente 
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Figura 14. Avaliação do Impacto 
Ambiental  

 

 

Inspecionar projetos avícolas uma vez que 
as fezes destas contribuir na poluição do 
ar e da terra no meio.  

Figura 15. O Programa de Inspeção e 
Recolhimento dos Lixos Líquidos  

 

Deste lugar é de depositar os lixos 
líquidos 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. O Programa de Produção 
Briquete pela Organização de Haburas 
(ONG). 

 

Esta é uma técnica que apoiar a produção 
do briquete ao sustentar à comunidade e o 
ambiente, minimizar o devasta mento das 
árvores. 

Figura 17. Depósitos dos Lixos Líquidos 

 Depositar os restos dos óleos 
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Figura 18. Fogão de Briquete  

 

Para facilitar a vida das comunidades  

Figura 19. Ferramenta Manual de 
Produção do Briquete 

 

 Figura 20. Briquete que Tinha Feito e 
Preparado para Utilizar.  

 

Briquete ser um dos combustíveis que 
sustentar às famílias e ajudar às 
economias familiares. Com essa maneira 
seria uma interferência maior pelo 
governo e ONG Haburas à comunidade 
e/ou grupo social ao recolher as lenhas. 

Figura 21. O Movimento Indústria Óleo 
Pesado que Fornecer a Energia à 
Comunidade.

 

O DNMA avaliar o impacto ambiental pelas 
emissões que contem às partículas rigorosas 
que dada o problema saúde à comunidade. 
Este compõe a contaminação de poluição 
no ar, na terra, na água e no mar.  

Figura 22. A Plantação da Indústria de Óleo 
Pesado em Timor Leste 

 

 

 

 



120 

 

Figura 22. Placa do petróleo 

  

Figura 23. Local depositar o petróleo. 

 

Figura 24. O impacto da degradação. 

 

Anexos 2. Os Locais das Pesquisas Ser um Instrumento para Recolher os Dados 
Definitivos.   

Figura 23. O Ministério Economia e 
Desenvolvimento, Secretário do Estado do 
Meio Ambiente (SEMA), Direção 
Nacional do Meio Ambiente (DNMA), em 
Díli, Timor Leste.  

 

O local um da pesquisa do trabalho de 
Mestrado 

Figura 24. O Edifício de Haburas de 
Organização Não Governamental (ONG) 
no Timor Leste. 

 

O Local dois da Pesquisa do Trabalho de 
Mestrado.   

 

 

Figura 25. Edifício de Administrador do 
suco Comoro sub Distrito de Dom Aleixo 
Distrito Comoro, na Capital do Timor 
Leste.  
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O local três da pesquisa do Trabalho de 
Mestrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 3. Entrevistas dos Programas das Políticas Ambientais no Timor Leste com 
Objetivo para Se Responder as Questões da Pesquisa e os Efeitos dos Trabalhos 

Figura 26. O Chefe de Departamento de 
Jurídico (Lei). 

 

Entrevista sobre a lei do meio ambiente 
em sua função de controlar, proteger, 
conservar, preservar dos recursos 
naturais, em conduta humana na 
necessidade em natureza por si e pra 
homens.     

Figura 27. O Chefe Departamento para a 
Conservação da Biodiversidade 

 

Entrevistar para saber as informações das 
políticas ambientais que relaciona-se com 
os trabalhos do departamento de 
Biodiverssidade. 

 

Figura 28. O Chefe Departamento de 
Promoção e Sensibilização Ambiental e 
dos Serviços Territoriais.  
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Saber as noções, os apoios e os 
programas do departamento nas políticas 
em relação às comunidade.  

Figura 29. O Chefe Departamento de 
Avaliação de Impacto Ambiental.  

 

Entrevistar o chefe do departamento 
sobre o serviço de avaliação dos impactos 
ambientais, analisar como está se 
regularidade dos documentos dos 
projetos. 

Figura 30. O Chefe Departamento de 
Estratégia e Gestão da Informação 
Ambiental. 

 

Entrevistar o chefe DEGIA para obtenha 
algumas informações sobre os programas 
e a função do trabalho.  

Figura 31. O Chefe Departamento de 
Laboratório do Ambiente e Controle de 
Poluição. 

 

Entrevistar o chefe de LAB para 
conhecer os programas do 
departamento. 
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Figura 32. O Diretor Executivo de ONG “Haburas”. 

 

 

Conhecer alguma gestão e programas aplicativos do ONG  “Haburas” sobre ambiente,  
através das entrevistas. 

 

 

Figura 33. O Chefe de Suco Comoro Sub Distrito de Dom Aleixo Distrito Comoro. 

 

Entrevistar o senhor chefe do suco a se recolher algumas informações sobre a 
contribuição da comunidade na gestão e política do governo a respeita do meio ambiente 
na comunidade.    

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


