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RESUMO 
 

A tese - "Desigualdade, Pobreza e Governança: uma Agenda para 
Timor-Leste" - decorre do interesse em avaliar a influência de atores-chave - 
ONGs, governos nacionais e do Sistema das Nações Unidas - no 
desenvolvimento de políticas, em países em desenvolvimento que emergem de 
conflitos graves; em particular, procurando soluções para lidar com o problema 
de como avaliar políticas e governança, e trajetórias de desenvolvimento em 
países sem base de dados confiáveis e estruturados. 

Esta pesquisa buscou contribuir para o debate sobre a influência das 
ONGs, governos nacionais e do Sistema das Nações Unidas sobre questões 
relacionadas a governança, desenvolvimento sustentável e questões 
ambientais em países em desenvolvimento que emergem de conflitos 
configurando democracias não-consolidadas; Analisamos o caso de Timor-
Leste entre 1999 e 2012 com relação a questões socioeconômicas, 
desigualdade de gênero de renda e uma variedade de questões globais como 
mudanças climáticas e níveis de pobreza, com base nos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM). 

A base teórica e metodológica deste estudo foi Melucci (1991). 
Entretanto, este estudo é "stakeholder-orientado", baseado em investigação 
interdisciplinar e transdisciplinar, em multi-nível, com base em teorias de 
governança participativa e filosofia política, com foco na integração horizontal 
de processos de ordem política e ambiental, bem como questões de 
legitimidade, prestação de contas e sustentabilidade fundamentados na análise 
de fontes secundárias (texto, números, imagens, etc.) e de recolha de dados 
empíricos primário em campo durante o ano de 2012 em Timor-Leste, para a 
análise de políticas em diferentes contextos - um passo necessário devido à 
fragilidade e muitas vezes a falta de dados confiáveis e informações auditadas. 
Foram analisados documentos oficiais e relatórios-chaves baseados em 
resoluções da ONU, o Plano de Timor-Leste Desenvolvimento Nacional (PDN), 
os Relatórios sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), 
Relatórios de Desenvolvimento Humano (HDR), Evolução do Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), artigos científicos e vários relatórios técnicos 
divulgados por agências de desenvolvimento, como a ABD, FAO, PNUD e 
outros. 

Como resultado foi possível observar uma enorme discrepância entre a 
retórica e a prática relativa à participação dos atores-chave acima 
mencionados, bem como falhas visíveis na condução política em vários níveis. 
Os níveis de transparência demonstraram-se reduzidos ou limitados e, isso 
permeia todas as esferas do governo e as relações com seus parceiros. A 
impressão que se tem é que houve e há um interesse em promover o processo 
de pacificação para permitir que as companhias estrangeiras possam extrair 
recursos naturais (petróleo e gás) salvaguardando uma situação de baixo risco 
de conflito, enquanto que as questões relacionadas à governança, à 
responsabilidade e à transparência foram e têm sido negligenciadas. 
Argumenta-se que esses desafios demonstram menos uma questão de regras 
e regulamentos do que abordagens básicas, atitudes e relações de poder. É 
possível que estes atores-chave, em geral, não tenham conseguido mudar 
suas abordagens durante os anos de estabilização, com rarefeito progresso em 
questões relacionadas com o desenvolvimento humano, e a redução da 



pobreza e desigualdade. O que ao invés de fomentar o desenvolvimento de 
uma sociedade civil viável e autônoma, têm demonstrado o esgotamento de um 
modelo de desenvolvimento que, se por um lado eficiente na pacificação falhou 
na promoção de oportunidades, governança e desenvolvimento sustentável. 

Por fim, concluímos que peculiaridades socioeconômicas e políticas 
adotadas em países em desenvolvimento, que emergem de conflitos graves, 
não devem ser vistas como fatores processuais e institucionais replicáveis de 
sociedades estabilizadas, é necessário elaborar uma melhor base de dados e 
um conjunto de ferramentas de análise com base nas condições peculiares dos 
países em desenvolvimento que emergem de diferentes formas de conflito com 
foco em mecanismos que promovam a boa governança, transparência e 
prestação de contas. Como considerações finais, para apoiar políticas de 
desenvolvimento sustentável em Timor-Leste e em países similares, 
destacamos a necessidade de relativizar a implementação de critérios 
considerados necessários para a boa governança, estabelecer uma hierarquia 
ao longo do tempo, em função das prioridades, em programas e projetos de 
desenvolvimento, que devem ser guiados pelas especificidades de contextos 
particulares. 
 
Palavras-chave: Comunidade Internacional. Pequenos Estados Insulares em 
Desenvolvimento (SIDS). Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODMs). 
ONGs. Plano Nacional de Desenvolvimento. Gestão de Conflitos. Estudos de 
Desenvolvimento. Nações Unidas. 
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ABSTRACT 
 

INEQUALITY, POVERTY AND GOVERNANCE: AN AGENDA FOR EAST 
TIMOR 

 
The thesis - "Inequality, Poverty and Governance: an Agenda for East 

Timor" - stems from an interest to assess the influence of key actors - NGOs, 
national governments and the United Nations System - in policy development, 
in developing countries that emerge from serious conflicts; in particular we 
search for solutions to deal with the problem of how to evaluate governance, 
policies and the development path in countries without reliable and structured 
data.  

This research aims to contribute to the debate on the influence of NGOs, 
national governments and the United Nations System on issues concerning 
governance, sustainable development and environment issues in developing 
countries that emerge from conflict featuring unconsolidated democracies; We 
analysed the case of East Timor, between 1999 and 2012, on  issues related to 
social, gender and income inequality and a variety of global issues like climate 
change and poverty levels, based on the Millennium Development Goals 
(MDGs). 

The theoretical and methodological basis of this study was Melucci 
(1991). Notwithstanding this study is stakeholder-oriented based on inter- and 
transdisciplinary research, on multi-level and participatory governance theories 
and political philosophy, with focus on horizontal and environmental policy 
integration and processes as well as questions of legitimacy, accountability and 
sustainability based on the analysis of secondary sources (text, numbers, 
images, etc.) and collection of primary empirical data in the field, in 2012, for 
policy analysis in different contexts - a necessary step due to the fragility and 
often lack of reliable data and audited information. We analysed official 
documents and reports such key UN-resolutions, the Timor-Leste National 
Development Plan (NDP), the Millennium Development Goals Reports (MDGs), 
Human Development Reports (HDR), Evolution of the Human Development 
Index (HDI), scientific articles and several technical reports released by 
development agencies such as ABD, FAO, UNDP and others. 

We observed a huge discrepancy between rhetoric and practice 
concerning the key actors participation as well as noticeable flaws in policy 
conduction at various levels. Transparency levels are incredibly low and it 
permeates all areas of the government. The impression one gets is that there 
was an interest in promoting the pacification process to enable foreign 
companies to extract oil at low risk, while issues related to governance, 
accountability and transparency were neglected. It is argued that such 
challenges were less a matter of rules and regulations then basic approaches, 
attitudes and power relations. It is possible that these key actors, in general, did 
not succeed in find ways to change their approach during the years of 
stabilization; with little or no progress on issues related to human development, 
poverty and inequality reduction. Instead of fostering the development of a 
viable and autonomous civil society its results have demonstrated the depletion 
of a model of development that while efficient on the pacification process have 
failed in the promotion of opportunities, governance and sustainable 
development. 



Finally, we conclude that socioeconomic peculiarities and policies 
adopted in developing countries that emerge from serious conflicts should not 
be seeing as specific procedural and institutional factors replicable from 
stabilized societies, it is necessary to draw up a better database and a set of 
analysis tools based on the peculiar conditions of developing countries 
emerging from different forms of conflict focusing on mechanisms that promote 
good governance, transparency and accountability. As final considerations, to 
support Timor-Leste’s sustainable development policies, we point out the need 
to relativize the implementation of the criteria considered necessary for good 
governance, establish a hierarchy over time and across priorities in 
development programs and projects, which must be guided by the specificities 
of particular contexts. 
 
Keywords: International Community. Small Island Developing States (SIDS).  
Millennium Development Goals (MDGs). NGOs. National Development Plan. 
Conflict Management. Development Studies. United Nations System. 
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OBJETIVO: Analisar as abordagens teóricas mais significativas que 

derramam luz sobre os possíveis resultados da participação de atores chaves 
e contribuir para o debate de temas relativos à boa governança e políticas 
voltadas para a promoção do desenvolvimento humano, redução da pobreza 
e de desigualdades em países em situação de pós-conflito caracterizando 
democracias não consolidadas. 

Fundamentação Teórica 
Esse estudo teve como base teórico-metodológica Melucci (1992) - é 

fundamentalmente qualitativo, contando com o primeiro e o segundo das 
três categorias de Melucci - a observação de comportamentos e pesquisas e 

análise de documentos. A tese é desenvolvida principalmente em nível 
setorial dos diversos atores – extra-governamentais, governamentais e não 

governamentais – com foco na governança, nas políticas de desenvolvimento 
e de redução da pobreza e desigualdade em Timor-Leste. 

Compreensão das relações entre fatores geoestratégicos, políticos, econômicos, ambientais, humanos e sociais de modo 
multidisciplinar/interdisciplinar com a finalidade de identificar as variáveis presentes no processo de desenvolvimento de países em vias de 

desenvolvimento oriundos de conflitos. Busca-se ainda contribuir para aperfeiçoamento de ferramentas metodológicas para a análise da boa 

governança e de políticas, levando em conta a noção de paisagem como espaço global de ação antrópica e de suporte das atividades humanas. 

Essa tese foi dividida em três 
partes a partir de três 

perspectivas diferentes: 
primeira: uma abordagem de 
análise política clássica, o que 
nos permite entender o ciclo 

do processo político; segunda: 
o processo de tomada de 

decisão, e; terceira: a 
distribuição de poder dentro 
dele, identificando a ONU e 
suas agências como atores 

com características 
governamentais, muitas vezes 

atuando em simbiose e, no 
caso de Timor-Leste, 

assumindo o papel de ator 
governamental por anos a fio. 

Por fim, analisando 
especificamente o papel das 

ONGs como atores 
fundamentais na ação e inação 

política. 

PARTE 1  
CONSIDERAÇÕE

S TEÓRICAS 

PARTE 2 
PARA UMA ANÁLISE 
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CAPÍTULO 1 
Introdução 

CAPÍTULO 2 
  

Análise de políticas, boa 
governança e desigualdade 

CAPÍTULO 3 
  

O processo de tomada de 
decisão  

CAPÍTULO 4 
  

Os atores políticos em timor-
leste. o estudo das organizações. 

CAPÍTULO 5 
  

A caracterização socioambiental 
de Timor-Leste 

CAPÍTULO 6 
  

As experiências políticas em Timor-
Leste. Os Objetivos do Milênio (ODM) 

e o Plano Nacional de 
Desenvolvimento (PND) 

CAPÍTULO 7 
  

A análise crítica sobre 
desigualdade, pobreza e 

governança: a 
construção de agendas 

em Timor-Leste 

Esse estudo analisa as 
abordagens teóricas mais 

significativas que 
derramam luz sobre os 
possíveis resultados da 
participação de atores 

chaves e busca contribuir 
para o debate sobre a 

influência e colaboração 
destes atores na área de 
desigualdades, pobreza, 

análise de políticas e 
governança em países em 
desenvolvimento; é uma 
análise das condições em 
que estes atores-chave 

determinam sua 
participação, e escolhas 

estratégicas que enfrentam 
para promover seus 
objetivos políticos, 

buscando incluir, dessa 
forma, o ser humano no 
sistema de análise para 

avaliar questões relativas à 
desigualdade, ao 

desenvolvimento humano, 
socioeconômico e 

ambiental. 
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Timor-Leste emerge como um 
país considerado independente 
depois de quatro séculos de 
colonialismo por Portugal e 24 
anos de ocupação estrangeira 
pela Indonésia no ano de 1999, 
declarando “independência 
política” da Indonésia em 2002, 
porém não de forma, de fato, 
independente e autônoma. 

CAPÍTULO 1 
 

1.1. Introdução 
 

Timor-Leste é um pequeno país que 
divide uma ilha com a Indonésia no Sudeste 
Asiático (ver Figura 1). Emerge como um 
país considerado independente depois de 
quatro séculos de colonialismo por Portugal 
e 24 anos de ocupação estrangeira pela 
Indonésia no ano de 1999, declarando 
“independência política” da Indonésia em 
2002 – após uma tentativa frustrada em 
1975. 

Durante a fase de colonização e 
invasão militar recursos naturais foram 
explorados irracionalmente, objetivando 
lucros rápidos e em curto prazo, uma vez 
que a  exploração sem manejo sustentável 
dos recursos naturais - nos termos do 
colonialismo ocorrido em outras colônias 
portuguesas como no Brasil e na África – 
alinhado à pouca ou nenhuma atenção dada 
às populações locais e somado à caótica 
situação criada pela invasão militar 
indonésia agravaram uma situação já 
deteriorada onde foi comum a imigração 
forçada de populações inteiras, quando não, o seu massacre.  

A complexa situação política e institucional ocorrida em 1999, após o 
referendum quando se decidiu pela independência política da Indonésia no ano 
de 2002, passando por diversos momentos de agravação da crise político-
eleitoral como o ocorrido no período 2005-2006 marcou o início do século 21 
para este país; um momento ímpar na conturbada história política e social de 
Timor-Leste, onde finalmente o país encontrou-se em situação de iniciar a 
transição para a democracia - estado tão almejado pela referida sociedade - 
ainda que sob tutela das forças de paz da ONU e diversas organizações 
humanitárias de mais de 60 nações, entre elas o Brasil (ONU, 2000). 

Esse momento, entretanto, teve um alto custo para o mesmo, a retirada 
das forças de ocupação da Indonésia levou consigo grande parte da riqueza, 
do conhecimento, de mão-de-obra qualificada, entre eles médicos e 
professores, e principalmente, reduziu a infraestrutura do país às cinzas. O 
país foi varrido por uma onda de violência que resultou na morte de parcela 
considerável de sua população (ONU, 2001). 

Diante desse histórico de conflito surgiu o interesse em analisar o 
estágio e o padrão de desenvolvimento em que se encontra Timor-Leste em 
termos socioeconômicos, temas de governança e ações para a redução de 
pobreza. Um país ícone, considerado uma caso de sucesso no campo de 
cooperação internacional pela própria ONU, mas que em termos práticos, pode 
ser considerado, basicamente, como a representação dos esforços de 
reconstrução da infraestrutura, uma vez que o estabelecimento viável de 
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Timor-Leste está localizado no Sudeste Asiático, 
a nordeste da Austrália. A única fronteira 
terrestre do país é com a  Indonésia. Possui uma 
população de 1,2 milhão de habitantes, dos 
quais aproximadamente 63% estão na faixa 
etária de 15 a 64 anos. Em 2012  foi 
comemorado 10 anos de sua independência. 
Possui os seguintes recursos naturais: ouro, 
petróleo, gás natural, minério de manganês e 
mármore. 

 
Fonte: FMI, (2013). 

Figura 1 - Mapa de localização de Timor-Leste na Ásia.  

Fonte: Unilab. 2014. 

instituições políticas foi freqüentemente marcado por baixos níveis de 
transparência – em que se negligenciou a questão agrícola, ambiental, e onde 
as "desigualdades" apresentam níveis elevados em todos os indicadores, com 
níveis acentuados de pobreza e concentração de riqueza, originados pela má 
gestão da renda gerada pelo petróleo e gás natural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De certa forma, seria importante que paralelamente aos esforços de 

reconstrução da infraestrutura do país, tivesse sido dada a devida importância 
à questão agrícola-ambiental, o que, a olhos vistos não aconteceu, e que em 
longo prazo, os impactos das atividades de reconstrução fossem re-
considerados, e 
concomitantemente estabelecidas 
políticas de desenvolvimento 
humano integradas, assegurando 
o manejo sustentável dos recursos 
naturais, e desenvolvimento 
socioeconômico e humano. 

Cabe considerar, porém,  
que apesar das questões 
ambientais serem de grande 
importância para o futuro 
desenvolvimento do país, é 
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Manifestações durante o processo 
de independência no início do 
século XXI em Timor-Leste 

Fonte: Governo Timorense. 2014. 

inviável considerá-las sem incluir questões 
“não ambientais” no sentido amplo, como 
muitos temas sociais e econômicos, que 
apresentam reflexos no manejo ambiental e 
de recursos naturais, exigindo, assim, uma 
abordagem multidisciplinar/interdisciplinar. 

Partindo deste princípio, este estudo 
joga luz sobre temas de governança e 
questões relativas ao desenvolvimento e 
redução da pobreza em países 
subdesenvolvidos oriundos de graves 
conflitos internos, utilizando-se do caso de 
Timor-Leste, no âmbito de influência de 
diversos atores, para identificar as ações e 
responsabilidades das autoridades, ONGs, 
sociedade civil e toda a comunidade nacional 
e internacional, monitorando o progresso das 
políticas adotadas no país por meio do Plano 
de Desenvolvimento Nacional (PDN) e os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM).  

Uma vez que a retirada das Missões 
de Paz da ONU aconteceu em dezembro de 
2012, e o país, ao que tudo indica, começa a 
caminhar com as próprias pernas e as 
rendas do petróleo - que aumentam - tomam 
o lugar da ajuda humanitária como forma de 
financiamento do governo, vislumbramos 
uma oportunidade excelente para 
documentar o desempenho e as lições aprendidas até o momento. 

Assim, para uma melhor abordagem foi considerada a necessidade da 
avaliação de aspectos políticos na busca de compreender sua inserção num 
contexto mais amplo onde a problemática do desenvolvimento apresenta-se 
amplificada pelo histórico de conflito, do clima de crise financeira mundial 
desde o ano de 2008, da ameaça crescente frente às mudanças climáticas e 
de um grau elevado de pobreza. 

Vale ressaltar que a falta de dados em série histórica aliadas às 
características humanas e sociais, físico-geográficas, somadas ao tímido 
estágio de desenvolvimento atingido por Timor-Leste nos leva a considerar 
como um fator importante, a forte vulnerabilidade dessa população aos efeitos 
das mudanças globais. Ao mesmo tempo em que possui potencial para o 
desenvolvimento de atividades econômicas, tanto agrícolas como turísticas, 
sofre também forte pressão populacional, pobreza, subdesenvolvimento, 
desigualdade de gênero, de renda e de oportunidades, com baixos índices 
educacionais configurando, a priori, um quadro de deficiência de gestão. 

O que nos leva a considerar que as peculiaridades socioeconômicas e 
as políticas adotadas em sociedades em desenvolvimento oriundas de graves 
conflitos internos não podem ser tratadas apenas como fatores institucionais e 
processuais específicos replicáveis a partir de sociedades estabilizadas, é 
preciso a elaboração de uma melhor base de dados e uma adaptação do 
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conjunto de instrumentos da análise dessas políticas às condições peculiares 
das sociedades em desenvolvimento que emergem de diferentes formas de 
conflito com foco em mecanismos que promovam boa governança. 

 
1.2. Contribuição Científica 

 
Esse estudo pretendeu contribuir para o debate sobre a influência e 

colaboração entre as ONGs, sejam elas nacionais ou internacionais, governos 
nacionais e as Nações Unidas em temas como desigualdades, pobreza, 
políticas públicas e governança em países em desenvolvimento, discutindo 
inicialmente alguns conceitos básicos sobre questões e indicadores 
socioeconômicos, ambientais e de desenvolvimento humano; além disso, 
buscou-se analisar as implicações dessa abordagem para a realidade político-
administrativa de países em desenvolvimento que, como é o caso de Timor-
Leste, emergem de situações de conflito ou outras perturbações sociais 
profundas, caracterizando democracias não consolidadas. Ao utilizarmos o 
caso de Timor Leste, entre os anos de 1999 e 2012, como pano de fundo 
temos como objetivo avaliar as abordagens teóricas mais significativas que 
derramam luz sobre os possíveis resultados da participação de atores-chaves e 
assim contribuir para o debate sobre a influência e colaboração destes atores. 
Buscamos contribuir com uma análise das condições que determinam a 
participação, as escolhas e as estratégicas que enfrentam para promover seus 
objetivos políticos, incluindo, assim, o homem no sistema de análise como 
perspectiva para análise de questões relativas à desigualdade, e ao 
desenvolvimento humano com enfoque nos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM). 

Como já citada anteriormente, a retirada das missões da ONU em 
dezembro de 2012 marca a própria ONU como uma dos principais atores-
chaves e esta é uma oportunidade importante para monitorar e documentar o 
progresso das políticas de desenvolvimento adotadas por esse organismo em 
um país marcado por um histórico de conflitos diversificados, extrema pobreza 
e desigualdes - social, de gênero e de renda - porém rico em petróleo e gás 
natural, que apenas emerge como nação após uma história de colonização e 
invasão militar. Um tema-chave deste estudo é a necessidade de integrar uma 
análise crítica do processo de decisão política em Timor-Leste com base em 
documentos e dados oficiais, internacionais e governamentais. Dessa forma 
esse estudo reconhece o envolvimento ativo do Sistema das Nações Unidas no 
processo de decisão política em Timor-Leste. Porém de nenhum modo, 
defendemos que a abordagem aqui utilizada, para analisar o caso de Timor-
Leste, seja a única possível ou que esta Tese capture completamente o que 
constitui a “construção” de um governo, principalmente quando se aborda 
nações recém-emergidas de conflitos, seria prematuro, e talvez até 
presunçoso. É, também, mister relembrar que este artigo não representa uma 
visão oficial do governo timorense, NGOs e Nações Unidas e suas agências. 

 
1.3. Objetivos Gerais e Específicos 

 
A tomada de decisão no campo da metodologia foi baseada numa 

necessidade de simplicidade e eficiência, sobretudo em termos de meios 
disponíveis, estruturando-se da seguinte forma: 
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Como objetivo específico deste estudo foi buscado: 
 

 analisar as abordagens teóricas mais significativas que derramam luz sobre os 
possíveis resultados da participação de atores-chaves e contribuir para o 
debate de temas relativos à governança e políticas voltadas para a promoção 
do desenvolvimento humano, redução da pobreza e de desigualdades em 
países em situação de pós-conflito caracterizada por democracias não 
consolidadas. 
 
Como objetivos gerais, foi pretendido: 
 

 avaliar a influência de diversos atores entre os anos de 1999 e 2012 em Timor-
Leste no diálogo e na ação (e inação) política e, em particular em como lidar 
com o problema de como avaliar a governança, políticas e o desenvolvimento 
em países que não possuem base de dados confiáveis e estruturadas. 
 

 compreender as relações entre fatores geoestratégicos, políticos, econômicos, 
ambientais, humanos e sociais de modo multidisciplinar/interdisciplinar com a 
finalidade de identificar as variáveis presentes no processo de desenvolvimento 
de países em vias de desenvolvimento oriundos de conflitos.  
 

 contribuir para o aperfeiçoamento de ferramentas metodológicas para a análise 
de temas de governança e de políticas, levando em conta a noção de 
paisagem como espaço global de ação antrópica e de suporte das atividades 
humanas. 
 

1.4. Por que esse Estudo? 
 

O eixo condutor dessa tese surge no momento eu que me mudo para 
Timor-Leste em 2012 para realizar atividades profissionais de formação e 
qualificação de pessoal juntos à CAPES e o INFORDEPE na cidade de Díli, 
naquele momento já era membro do Programa de Doutorado em 
Desenvolvimento e Meio Ambiente – DDMA/PRODEMA/UFC, e trabalhava no 
Brasil como consultor do MEC no Programa de Ações Articuladas (PAR); Foi 
um momento decisivo na minha vida tanto pessoal quanto profissional, uma 
mudança de realidade (em alguns momentos, até mesmo de choque). Com 
essa oportunidade em mãos início minha carreira na área de cooperação 
internacional, e assim decido por modificar completamente meu objeto de 
estudo de Doutorado – de uma proposta de análise geoambiental da foz do rio 
Jaguaribe no Estado do Ceará, no Brasil; passo a estudar as peculiaridades 
sociopolíticas de Timor, que chamam a minha atenção e então me seduzem. A 
proposta de avaliar criticamente o processo de desenvolvimento em 
sociedades recém-emergidas de graves conflitos (políticos, sociais, militares) 
surge como um novo norte, uma evolução, que me leva a questionamentos 
tais... Como funcionam políticas de desenvolvimento em países oriundos de 
graves crises e/ou conflitos com altas taxas de pobreza e desigualdade? Que 
papéis e responsabilidades os atores responsáveis pelas decisões políticas 
teriam para com essas políticas? Qual seria a relação desses fatores com 
governança? Seria possível desenvolvê-los em acordo? Que tipo de apoio 
pode ser dado à tomada de decisão? Existiriam modelos? Que tipos de 
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modelos? Como seria possível a análise de políticas públicas nessa realidade? 
Quais ferramentas poderiam ser usadas? Estas ferramentas seriam eficazes? 
Então, começo a trabalhar na busca por respostas a essas e outras perguntas. 
Seria honesto comentar aqui que mesmo ao término desta Tese ainda não 
obtive a respostas a essas perguntas e a muitas outras que surgiram durante 
meus estudos e posteriormente...Mas a busca por respostas persiste. 

A literatura é pródiga e apresenta diversas teorias e ferramentas para o 
estudo e análise desses problemas, mas infelizmente, de forma segregada e, 
em geral, não em um contexto público, uma vez que apresentam 
características específicas. Como forma de subsidiar esse estudo, diante de 
múltiplas limitações, no capítulo 2 proponho a utilização de quatro teorias de 
suporte, a fim de compreender melhor como o Estado opera na sociedade 
contemporânea; são elas: Teoria pluralista; Teoria elitista; Teoria marxista, e; 
Teoria corporativista; enquanto que no capítulo 3 considero como as teorias 
mais relevantes para o quadro descrito nessa tese, as seguintes: 
 

 Teoria da Decisão (TD) considerada como quadro geral de decisão, a fim de 
dar forma e configurar um aspecto mais construtivo ao processo da nossa 
hipótese; 

 Análise Custo-Benefício (ACB) considerada como referência e também o ponto 
de partida devido à sua racionalidade normativa (como o fator econômico); 

 A Teoriada Opção Real (TOR) considerada como contribuição à ACB, sem 
alteração do pressuposto teórico e normativo. Desta forma, acreditamos poder 
incorporar a flexibilidade gerencial, apoiada por um instrumentoe 
conômicoclaro, e; 

 Teoria dos Sistemas (TS) que nos oferece uma forma de conceituar complexos 
fenômenos políticos, ao enfatizar os processos, em oposição a instituições ou 
estruturas, representando o enfoque do presente estudo. 
 

1.5. Plano e Visão geralda pesquisa 
 

Esta Tese analisa a participação dos diversos atores – governamentais e 
não governamentais – em temas relativos à governança, políticas de 
desenvolvimento e redução da pobreza e desigualdade em um país oriundo de 
um violento processo político-militar - Timor-Leste - a partir de três perspectivas 
diferentes: primeira: uma abordagem de análise política clássica, o que nos 
permite entender o ciclo do processo político; segunda: o processo de tomada 
de decisão, e; a terceira: a distribuição de poder dentro deste processo, 
identificando a ONU e suas agências, atuando muitas vezes com 
características governamentais, e assumindo o papel de ator governamental 
por anos a fio. As ONGs como funcionam como um contra-ponto aos agentes 
governamentais como forma de delimitar padrões de ação e inação política. 

Essencialmente, a primeira parte desta Tese procura destilar os 
elementos básicos de políticas, governança e desigualdade para adicionar uma 
dimensão explicativa para a aplicação da abordagem utilizada neste trabalho, 
uma vez que se aplica uma análise dos fundamentos do processo político. O 
Capítulo 1 conta com um breve embasamento sobre a situação de Timor-Leste 
e os objetivos desta Tese; no Capítulo 2 foi apresentada a análise de temas 
relativos às políticas públicas, governança e desigualdade - porém, vale 
ressaltar que apesar de termos Melucci (1991) como base teórico-
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metodológica, cada capítulo conta com uma metodologia própria – nesse 
sentido, foi objetivo apresentar de forma organizada uma visão acerca dos 
aspectos políticos envolvidos com o processo de elaboração de políticas que 
se desenvolve no âmbito do Estado contemporâneo. Este capítulo trata quase 
que exclusivamente da análise, propriamente dita, do processo de elaboração 
de políticas, e de governança, enquanto que; no Capítulo 3 foi dada 
continuidade ao estudo pela análise do processo de tomada de decisão com 
foco em seu sistema de decisão e nas suas ferramentas de avaliação, e breve 
descrição das teorias empregadas. Conforme esperado, este é um capítulo 
importante para entender o ponto de partida das reflexões, motivações e 
objetivos. Tratamos de noções de política e decisões, e muitos outros temas 
relacionados a eles, como a baseada em evidências políticas - foi discutida a 
tomada de decisão e algumas teorias comportamentais, portanto, sugerimos a 
leitura deste capítulo com maior atenção. Concomitantemente, foram 
abordadas as novas tendências sobre a construção de políticas e avaliação de 
políticas, com foco na evidência para a formulação de políticas e assim, 
entendido seus princípios e características; a pesquisa prossegue no Capítulo 
4 – om o estudo dos atores, a análise de políticas e das organizações, onde se 
avalia a influência da ONU, Organizações Governamentais e Não 
Governamentais, e demais atores presentes no processo de desenvolvimento 
de Timor-Leste, considerando a articulação entre entre atores e seus papéis 
fundamentais; a análise examina tanto as possibilidades de intervenção das 
ONGs nesse processo e as decisões sobre estratégias e táticas que possam 
vir a ser adotadas para promover alguma ação política, em contraponto a 
atuação de atores de maior peso, a fim de alcançar seus objetivos. Além disso, 
como todos os atores políticos objetivam tomar decisões com base em 
determinações de sucessos possíveis, esta análise está interessada nos 
fatores que determinam os resultados, faz-se importante reiterar que esta 
análise não leva ONGs individuais como ponto de partida, e que as conclusões 
são válidas para o grupo de organizações não governamentais locais e 
internacionais; enquanto que no Capítulo 5 foi realizada uma breve 
caracterização socioambiental de Timor-Leste abordando temas como a 
delimitação e caracterização da área de estudo, caracterização física, geologia 
e geomorfologia, clima e vegetação, hidrografia e solo, caracterização humana 
e população, processo de ocupação, atividades econômicas, legislações 
agrícola e ambiental, situação ambiental em Timor-Leste, o Tara Bandu; onde 
se apresenta um breve resultado relativo ao estudo; e finalmente, com essa 
perspectiva buscamos contribuir com o debate ao esclarecer o contexto no qual 
estes atores agem para promover seus interesses; Por sua vez, no Capítulo 6 
foram abordadas experiências de planejamento em Timor-Leste – Os Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e o Plano de Desenvolvimento de 
Timor-Leste (PND), onde se avalia o desempenho destes entre 1999 e 2012, 
numa perspectiva holística que buscou abordar a atuação dos atores 
relacionadas às questões de desenvolvimento, mais especificamente 
analisando questões relativas à governança e decisões políticas em Timor-
Leste, e finalmente; no Capítulo 7 argumentamos uma agenda sobre questões 
abordadas ao longo dessa tese, ao mesmo tempo que se tecem algumas 
críticas aos resultados da ação e inação política adotadas pelos atores-chave, 
com especial consideração aos temas relativos à redução de pobreza em 
Timor-Leste. Dessa forma, entendemos que oferecemos algo, contribuindo 
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para o debate desta temática, numa perspectiva não somente normativa, 
oferecendo contribuições para o aperfeiçoamento das ferramentas utilizadas no 
âmbito dos temas abordados. 

 
1.6. Proposta Metodológica 

 
Esse estudo teve como base teórico-metodológica Melucci (1991), que 

identifica quatro categorias principais de metodologias utilizadas para este tipo 
de estudo: a observação de comportamentos, pesquisas e análise de 
documentos, biografia e métodos quantitativos. 

Cada uma dessas metodologias é cheia de dificuldades e os resultados 
estão abertos a interpretações diferentes. Por exemplo, mesmo a tarefa 
aparentemente simples de escolha dos atores e a definição de redes a ser 
estudadas poderia ser realizada utilizando-se técnicas diferentes: como por 
exemplo, o método posicional (que detém a tomada de decisões formais); ou o 
método de reputação (pedir a observadores experientes para dizer quem deve 
ser incluído), ou ainda, o método de decisão. Como forma de tornar práticoo 
estudo, optamos pelo primeiro e o terceiro métodos na condução das análises 
do conteúdo dessa tese. Entretanto, infelizmente todos esses métodos top-
down tendem a enviesar a pesquisa, uma vez que estudos focando na 
mobilização de recursos tenderiam a análises mais quantitativas, por sua vez, 
recursos tangíveis, tais como número de membros, renda anual, pessoal, etc, 
passíveis de quantificação (NEWTON, 1976; KNOKE, 1990; PROSS, 1992; 
MATTHEWS, 1993) seriam, então, usados para inferir influência. Além disso, 
as escalas de avaliação poderiam ser utilizadas para recursos mais intangíveis, 
como a reputação pública e capacidade articulativa da estrutura organizacional 
(PROSS, 1992). Um exemplo de pesquisa quantitativa seria o estudo de Knoke 
(1990) da "economia política das associações", em que ele entrevistou mais de 
13 mil organizações dos EUA, usando uma ampla gama de variáveis, o que, de 
fato, não foi o intuito desse estudo devido às limitações físicas, de prazo e 
orçamento. 

Estes métodos são muitas vezes utilizados para criar representações 
gráficas que retratam o poder relativo e de relações entre vários atores. Ambos 
os pesquisadores da escola de análise de rede, bem como os de abordagens 
relacionadas, podem se apropriar de técnicas como o mapeamento político-
ambiental, ao criar gráficos que representam a influência relativa dos atores 
através da proximidade física e o volume de conexões entre eles, ou para 
representar a influência relativa, através da relação entre os fatores de força 
política (ver SCHNEIDER, 1992).  

Retornando a Melucci (1991), o mesmo comenta que sociólogos em 
estudos de reputação tendem a encontrar estruturas piramidais, enquanto 
cientistas políticos em estudos de decisão/resultado tendem a encontrar 
estruturas descentralizadas e sectarismo. Acredito que este segundo elemento 
marque profundamente este estudo. 

Apesar da disponibilidade de tais métodos quantitativos, no entanto, o 
estudo realizado nesta Tese é fundamentalmente qualitativo, contando com o 
primeiro e o segundo das três categorias de Melucci (1991) - a observação de 
comportamentos e pesquisas e análise de documentos - acompanhando as 
linhas das metodologias de estudo de cada caso abordado, com uma profunda 
revisão de dados e compilação de informações; fatores necessários devido à 
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fragilidade e muitas vezes ausência de dados e informações confiáveis e 
auditadas. Como método de análise de suporte, foi realizada uma pesquisa 
exploratória abrangente de documentos oficiais como resoluções, o Plano 
Nacional de Desenvolvimento (PND) de Timor-Leste, os Objetivos do Milênio 
(ODM), relatórios de Desenvolvimento Humano (HDR), evolução do Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), artigos científicos e relatórios de agências de 
desenvolvimento como a ABD, FAO, UNDP entre outros relacionados a Timor-
Leste. 

É importante ter em mente que o estudo dessa Tese está localizado 
dentro de um tempo e coordenadas geográficas específicas – o Território de 
Timor-Leste - o período que estamos olhando começa com o processo de 
Independência de Timor-leste em 1999 e vai até o fim das missões de paz da 
ONU em Dezembro de 2012. A base geográfica combina uma análise geral da 
situação no território de Timor-Leste, com uma análise mais específica em Díli, 
uma vez que que os tomadores de decisão se concentram na capital. 

A Tese é desenvolvida principalmente em nível setorial dos diversos 
atores – extra-governamentais, governamentais e não governamentais – com 
foco em governança, em políticas de desenvolvimento e de redução da 
pobreza e desigualdade em Timor-Leste. Onde os atores extra-governamentais 
e governamentais são considerados atuando quase como um ator unitário, e os 
não governamentais como contra-ponto, abordados em conjunto e com 
referências ocasionais às organizações individuais. Esta análise em nível 
setorial se justifica, como veremos no relato que se segue, pelo tamanho 
relativo desse setor e uma aparente unidade de interesses predominantes. 

Porém, vale ressaltar que apesar da metodologia geral adotada, 
baseada no trabalho de Melucci (1991), cada capítulo conta com uma 
metodologia própria – onde a partir da definição do referencial teórico, foram 
estabelecidas etapas para o desenvolvimento da pesquisa. A primeira etapa 
consistiu no reconhecimento da área de estudo com apoio do material 
cartográfico como imagens de satélite e base cartográfica; A segunda etapa 
fundamentou-se no recolhimento de bibliografia relacionada ao tema do estudo 
e a coleta de dados indiretos (descrição densa da paisagem), com materiais 
bibliográficos, cartográficos, dados climáticos (séries históricas locais e 
regionais) e aspectos geoambientais; A terceira etapa consistiu no trabalho de 
campo, para observação e obtenção direta de informações do objeto de estudo 
com recolhimento de informações em órgãos públicos (Secretarias de Meio 
Ambiente, sites de governos, entre outras), fotos, análise da paisagem, 
reconhecimento geral da área de estudo e atualização de dados dos sistemas 
ambientais, com estudo de campo entre Julho e Dezembro de 2012, em Timor-
Leste; optou-se por não realizarem-se entrevistas devido a questões práticas e 
técnicas – práticas: pela diversidade de assuntos abordados e; técnicas:pela 
impossibilidade de acesso a atores de alto escalão no governo e demais 
organizações, e, claro, limitações de comunicação com a própria população, 
que na sua maioria não domina a língua portuguesa. Na quarta etapa foi 
realizada a organização e interpretação dos dados obtidos pelas visitas a 
campo e a órgãos específicos; A quinta etapa consistiu na definição e produção 
de diagnósticos, e por fim, a sexta e última etapa efetivou-se pela produção 
análise e produção do texto. As etapas não estão, de fato, relacionadas aos 
capítulos. 
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Dados Básicos 
 

Nome oficial: República Democrática 
do Timor-Leste. 
Superfície: 14.609 Km2. 
Localização Sudeste Asiático. 
Capital: Dili. 
Principais cidades: Dili, Baucau, 
Manatuto, Viqueque, Ermera. 
Idiomas oficiais: Português e tetum. 
Moeda: Dólar norte-america (US$). 
População (2012): 1,2 milhão de 
habitantes. 
 

Fonte: MRE/DPR/DIC (2013) 

Vale ressaltar que três eixos fundamentais dão suporte à base teórico-
metodológica adotada: a utilização de métodos dedutivos, indutivos e 
fenomenológicos propostos por (TUAN, 1980; KAPLAN, 1975; GUERRA e 
GUERRA, 1997). No capítulo 5 foi utilizada a abordagem sistêmica para 
compreensão dos sistemas de inter-relações e interdependências, constituindo 
combinações entre componentes sociais com sistemas físicos, biológicos e 
ambientais, que sofrem alteração ou não pela ação humana, em uma 
perspectiva espaço-temporal. A abordagem sistêmica foi apresentada como 
uma concepção metodológica que favoreceu o estudo dinâmico da paisagem 
de maneira integrada (NASCIMENTO, 2000). 

O método dedutivo subsidiou os trabalhos de gabinete que 
compreenderam as explorações relacionadas com a consolidação do 
referencial teórico, análise de textos de autores com referência a temática em 
estudo sobre a conceituação e abordagem sistêmica. 

O método indutivo foi empregado na observação dos elementos 
naturais, os métodos fenomenológicos utilizados quanto à interpretação e 
explicação de fenômenos de caráter local e regional. Foram realizados os 
seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica; pesquisa 
documental, interpretação dos dados e das informações obtidos com base em 
procedimentos da metodologia qualitativa. 

Em resumo, enquanto a análise apresentada no capítulo 1 é unificada, a 
idéia de que possa haver também uma metodologia unificada para a realização 
desse estudo, com base nessa análise é pouco realista: cada um dos níveis 
identificados nessa Tese presta-se a metodologias distintas, assim como cada 
um dos fatores do quadro analítico desenvolvido neste e nos demais capítulos. 
 

1.7. Demais considerações 
 
A relação política entre ONU, 

ONGs e governo não é necessariamente 
contraditória, em geral, pode ser visto 
como uma relação simbiótica como forma 
de apoio técnico, às vezes apoio político, 
e outras tantas como apoio para a 
execução de ações onde o governo se 
mostra inábil. Vale lembrar que a relação 
entre as ONGs e governos não é 
necessariamente direta; esforços e 
influência podem ser agregados através 
de coligações com outros atores e 
também pode ser filtrada através de 
outras estruturas políticas. 

Entretanto, esta Tese é baseada na 
suposição implícita de que organizações 
não governamentais, quando 
consideradas como atores políticos, 
procuram influenciar o governo como os 
“fabricantes” formais de decisão, admitindo que governos não sejam 
instituições monolíticas, e muitas vezes agem como atores múltiplos e 
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Figura 3: Bandeira e emblema de Timor-
Leste 

Fonte: Governo Timorense (2014). 

Principais Indicadores Econômicos 
 
PIB Nominal: US$1,23 bilhão. 
Crescimento Real do PIB: 10,2%. 
PIN Nominal “per capita”: 
US$1.029. 
PIB PPP:US$ 10, 6  bilhões. 
PIB PPP “per capita”: US$ 9,500. 
Inflação: 11,8% 
Reservas Internacionais (2011): 
US$ 461,6 milhões. 
 

Fonte: MRE/DPR/DIC (2013) 

contraditórios, e às vezes, ainda, em aliança com atores extra-governamentais, 
direcionam seus esforços de lobby político nestes tomadores de decisão. 

Antes de olhar especificamente 
em como estes atores participam e com 
quais estratégias, é importante refletir 
sobre o momento em que suas 
atividades se tornam políticas. Muitas 
ONGs são propensas em se auto-
afirmar como "não-políticas" e que seus 
objetivos seriam pautados em atender 
“grupos-alvo” e não influenciar políticas 
governamentais. Do outro lado, a 
atuação da ONU se mostra claramente 
política ao longo do tempo, uma vez 
que sua função na pacificação e 
construção das estruturas políticas e 
institucionais sempre foram claras; 
resta assim, o questionamento sobre o 
papel político que assumem um 
subconjunto de organizações que têm 
um objetivo expresso de influenciar a 
política e adotam uma postura 
intervencionista. 

Este estudo aborda temas de 
ação e inação política de organizações 
governamentais (ONU/Governo de 
Timor-Leste) e não-governamentais 
(ONGs) e se encontra dentro de um 
quadro amplo de pesquisa 
interdisciplinar conhecido como estudos de desenvolvimento.  

Grande parte do foco dos estudos de desenvolvimento tem sido 
históricamente sobre os processos de desenvolvimento nacional prosseguidos 
por novos estados pós-descolonização na África, América Latina e Ásia entre 
as década de 1950 e 1960. A maioria desses estados surgiram antes da 

expansão extraordinária de organizações 
não-governamentais em todo o mundo em 
desenvolvimento, que ocorreu entre 1980 e 
1990 (SALAMON, 1998).  

Timor-Leste (Ver símbolos nacionais 
na Figura 3) emerge como uma nação em 
um contexto totalmente diferente da onda 
anterior de novos estados independentes. 
Hoje, a globalização da economia mundial, 
o atual estágio de desenvolvimento da 
economia de mercado, novas tecnologias 
da informação, a rápida disseminação de 
idéias,  o clima de crise econômica mundial, 
questões ambientais como mudanças 
climáticas, por exemplo, são características 
distintivas deste período 
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O foco dos atores internacionais durante os anos de pacificação e 
transição de Timor-Leste para a independência foi colocado na resposta 
humanitária, na reconstrução política e  na reconstrução física inicial após a 
destruição maciça pela fúria das milícias em setembro de 1999. Apesar de 
abordar temas relativos a esses aspectos, esse estudo é mais interessado, 
entretanto, no papel e responsabilidades destes atores em sentido lato, na 
formação política da nova nação e os seus reflexos em questões de 
governança, de desenvolvimento e redução da pobreza.  

Os atores mais envolvidos no desenvolvimento da “emergente 
democracia” de Timor-Leste e na busca de progresso socioeconômico da 
nação serão abordados com maior ênfase apesar do apoio internacional direto 
de terceiros países, agências de desenvolvimento e sociedade civil de Timor-
Leste (religiões, associações, etc), como parte da reconstrução humanitária. 

A abordagem mais relevante para este estudo é, portanto, aquele que 
examina as relações entre a ONU e as ONGs, como organizações em seu 
contexto mais amplo conforme defende Fowler (1997). A atenção para as 
ONGs em temas de governança e desenvolvimento tornou-se uma área 
específica de estudo, mas a investigação especificamente sobre as ONGs 
locais têm sido raramente associada ao desenvolvimento pós-conflito 
(SMILLIE, 2001). Este estudo pretende trazer estas questões em conjunto com 
a atuação de atores reconhecidamente políticos no contexto de Timor-Leste.  

As ONGs podem ser vistas como organizações dinâmicas que mudam 
em resposta direta às pressões externas e desafios ou as organizações que 
tentam agir de acordo com um ambiente externo em mutação. A presente 
abordagem para analisar a ação das ONGs no processo político como um 
grupo homogêneo, ao invés de estudar as próprias organizações 
individualmente, ou de examinar as suas respostas individuais ao contexto 
externo e às pressões é o cerne deste estudo. Temos buscado focar 
atentamente para o contexto de rápida mutação vivida em Timor-Leste, de que 
forma deu-se a relação entre ONU, ONGs e o Governo, e como estas foram 
afetadas e responderam a este processo e, os resultados até então obtidos de 
suas políticas. 

Por fim, é devido lembrar que a construção de uma nova nação envolve 
mais do que a construção de um governo; é um enorme empreendimento, que 
envolve a reconfiguração e construção de novas instituições e organizações de 
todos os tipos, e a construção de suas interações no seio do próprio processo 
político, para então, formar um governo que é, naturalmente, um elemento 
crítico, mas certamente não o único fator. Tal como ilustra este estudo, a 
influência de interesses geopolíticos e os resultados perseguidos pelos atores 
responsáveis, juntamente com a revitalização e o surgimento de organizações 
não-governamentais são parte significativa da reconstrução do país, e darão as 
bases para o sucesso ou não das ações planejadas. 
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CAPÍTULO 2 
 
2. A ANÁLISE DE POLÍTICAS, GOVERNANÇA E DESIGUALDADE 
 

2.1. Introdução 
 
Este capítulo tem por objetivo apresentar de forma organizada uma 

visão acerca dos aspectos envolvidos com o processo de elaboração de 
políticas, governança e desigualdade que se desenvolve no âmbito do Estado 
contemporâneo. A metodologia adotada segue muito de perto a proposta feita 
por um dos livros mais conhecidos sobre a Análise de Política – Ham, C.; Hill, 
M.J. The policy process in the modern capitalist state. Londres, 1993 – e pode 
ser usado para guiar o processo de consulta à bibliografia sobre Análise de 
Política, para contribuir nessa análise, a metodologia é reforçada pela 
interpretação de  Modelos Normativos na Avaliação de Políticas, por meio de 
um trabalho apresentado em 2012 - “Lucertini, G. Evaluating public policies – 
Normative models beyond cost benefit analysis, 2012 – e será utilizado como 
enfoque mais amplo e recente sobre a Análise de Políticas Públicas. Este 
capítulo trata exclusivamente da Metodologia de Análise propriamente dita, do 
processo de elaboração de políticas e governança. O conteúdo apresentado, 
na resenha de ambas as obras, constitui-se num subsídio importante para 
adquirir a capacidade de elaborar (formular, implementar e também avaliar) 
políticas. A intenção deste capítulo é, então, construir uma ponte entre as 
metodologias de planejamento usualmente adotadas por organizações 
públicas, cuja ineficácia têm sido insistentemente apontada, e esses 
conteúdos. 

 
2.2. Proposta metodológica 

 
Enquanto a análise apresentada neste capítulo é unificada, a idéia de 

que pode haver também uma metodologia unificada para a realização de 
pesquisa com base nessa análise é pouco realista: cada um dos níveis 
identificados nessa Tese presta-se a metodologias distintas, assim como cada 
um dos fatores do quadro analítico desenvolvido neste e nos demais capítulos. 

Nesse capítulo a metodologia adotada fundamenta-se nos estudos 
acima citados, que identifica as categorias principais de metodologias utilizadas 
para este tipo de estudo: a observação de comportamentos, pesquisas e 
análise de documentos, biografia e métodos quantitativos para a análise de 
política públicas. Análises quantitativas não foram o intuito desse estudo. 
Apesar da disponibilidade de tais métodos. A pesquisa realizada nesta tese 
tende a ser qualitativa, contando com o primeiro e o segundo das três 
categorias de Melucci (1991), a observação de comportamentos e pesquisas e 
análise de documentos conforme discutido no capítulo 1. 
 

2.3. O processo político no Estado capitalista moderno 
 
A discussão da metodologia é iniciada pela revisão da obra The policy 

process in the modern capitalist state, de autoria de Christopher Ham, 
Professor na Universidade de Birmingham, UK, premiado com CBE em 2004, e 
Michael James Hill, professor na LSE Health and Social Care. Esse enfoque 

http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christopher+Ham%22
http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+James+Hill%22
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busca entender a análise de políticas compreendida numa ampla série de 
atividades, todas preocupadas de uma forma ou de outra com o exame das 
causas e das conseqüências da ação do governo. O pano de fundo para a 
discussão do estudo de organizações defendido foi desenvolvido 
essencialmente por Elmore (1978) "Uma vez que, virtualmente, todas as 
políticas públicas são executadas por grandes organizações públicas. Somente 
através do entendimento de como funcionam tais organizações é que se pode 
compreender como as políticas são lapidadas em seu processo de 
implementação". A proposta é fundamental para a área de políticas públicas, se 
torna fundamental porque fornece referenciais teórico-metodológicos capazes 
de integrar as perspectivas quantitativas e qualitativas do capitalismo na 
análise, de forma a alcançar um nível mais profundo de compreensão de 
questões, até então, não abordadas pelos métodos tradicionais. 

A questão dos modelos positivistas de análise, que ainda hoje, vem 
orientando os estudos na área de políticas públicas, têm demonstrando quão 
limitado, ainda, são em seu poder explicativo.  

Foi buscado o significado da análise de políticas e as várias formas que 
a mesma pode tomar, e as áreas que são de particular interesse - o principal 
interesse é na análise de políticas em si - isto implica que esse estudo se 
fundamenta especificamente nos estudos do processo de elaboração de 
políticas, ao abordar o próprio processo de elaboração de políticas. É útil 
recorrer à idéias e contribuições de várias disciplinas acadêmicas, 
particularmente da ciência política e da sociologia. 

 Conforme a visão dos autores, o propósito da análise de políticas dá-se, 
pela utilização de idéias provenientes de uma série de disciplinas; uma vez 
que, interpretar as causas e conseqüências da ação do governo e demais 
atores, é voltar sua atenção ao processo de formulação política. A formulação 
de política pode fazer parte de uma rede complexa, definida em termos de uma 
série de decisões políticas, que invariavelmente mudam com o passar do 
tempo, e reforçam a necessidade de reconhecer que o estudo de políticas tem 
como um de seus principais interesses o exame de não decisões. A discussão 
que muito da atividade política concerne à manutenção do status quo e a 
resistência a contestações à alocação existente de valores, fazendo distinção 
entre análise de políticas e análise para política. Conforme é sugerido, alguns 
analistas de políticas estão interessados em "melhorar o entendimento" da 
política (policy), enquanto outros estão interessados em "melhorar a qualidade” 
da mesma, e outros em ambas as atividades. Questionamos se é possível 
fazer distinções mais precisas entre diferentes tipos de trabalho de análise de 
políticas? 

O papel do Estado é revisado em teorias quando se questiona a 
validade das suposições pluralistas que informam muito do trabalho de análise 
de políticas. O Estado tem um profundo impacto na vida das pessoas na 
sociedade contemporânea. O que é distintivo sobre o Estado moderno é o 
caráter e a extensão de sua intervenção. É necessário atribuir ao Estado uma 
posição central na análise de políticas, dessa forma se busca a generalização 
desse fator mediante o estudo de diferentes sistemas de políticas dos Estados 
capitalistas modernos, e as estruturas de regras, continuamente renegociáveis 
como forma de proporcionar o confronto político. Isto é particularmente 
importante em países onde o sistema federal transforma as diferentes 
instâncias de governo em atores que se relacionam entre si. Ainda que exista 
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uma forte tendência federalista, organizações supranacionais podem ser 
importantes para o sistema político de um Estado-nação; vale ressaltar que 
apenas recentemente o Estado tornou-se pesadamente envolvido na provisão 
de serviços e na operação da economia, e que o Estado faz, todavia, é 
influenciado de forma importante pelos fatores econômicos. Uma das questões 
que isto levanta é a relativa influência do Estado e dos fatores sociais na 
explicação do desenvolvimento de políticas públicas. Nesta direção é 
importante revisar quatro enfoques teóricos principais para entender o papel do 
Estado.  

Na realidade, evidentemente, cada enfoque traz em si próprio uma série 
de contradições e alternativas. Neste estudo acreditamos que as teorias que 
melhor explicam como o Estado opera na sociedade contemporânea são: 
Teoria pluralista; Teoria elitista – detalha a teoria corporativista do Estado; 
Teoria marxista, e; Teoria corporativista. Há ainda uma abordagem sobre a 
análise de classes associada ao marxismo na ausência de uma literatura que 
relacione estas outras formas de estratificação ao processo de elaboração de 
políticas. O que é importante, portanto, sobre a contribuição corporativista ao 
debate sobre poder é sua ênfase sobre o Estado em si como um ator 
fundamental. Entretanto, buscar uma teoria única do Estado é menos útil que 
adotar um enfoque mais eclético que recorre às forças de diferentes teorias. 
 

 Teoria pluralista: A teoria aponta que as fontes de poder estão distribuídas de 
forma desigual, mas de forma ampla entre indivíduos e grupos, dentro da 
sociedade. Embora todos os grupos e interesses não tenham o mesmo grau de 
influência, mesmo os menos poderosos são capazes de fazer-se ouvir em 
algum estágio do processo de tomada de decisões. Nenhum indivíduo ou grupo 
é completamente desprovido de poder. 
 

 Teoria marxista: O marxismo é visto hoje, acima de tudo, como a ideologia 
que de modo malsucedido sustentou o ultrapassado império soviético e 
continua a aparecer na China. Porém, deve-se lembrar que o propósito original 
de Marx era analisar o sistema de poder econômico nas sociedades 
capitalistas e mostrar como este sistema continha as sementes de sua própria 
destruição. A teoria marxista é aqui considerada devido ao contraste que 
oferece à teoria pluralista e à ênfase que faz na concentração do poder como 
elemento explicativo, o que pode ser tomado seriamente sem necessariamente 
aceitar suas predições nem as prescrições. 
 

 Teoria elitista: A teoria elitista contrapõe-se a visão de que o poder seja 
distribuído da maneira descrita pelos pluralistas. Baseando-se no trabalho dos 
teóricos clássicos da teoria elitista - Pareto e Mosca - autores posteriores, 
como C. Wright Mills, abordam a questão da concentração de poder político 
nas mãos de uma minoria da população. Pareto e Mosca discutem que a 
existência de uma elite política é um aspecto necessário e, na verdade, 
inevitável de todas as sociedades. A tese elitista clássica sustenta que elites 
políticas atingem suas posições através de várias formas: pela subversão 
revolucionária, pela conquista militar, pelo controle do uso da água (um recurso 
fundamental em sociedades orientais (ver WITTFOGEL, 1963); ou pela 
capacidade de alocar dos recursos econômicos. A teoria elitista, seja em sua 
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roupagem clássica, seja na moderna, representa uma importante alternativa ao 
pluralismo. 
 

 Teoria corporativista: O Estado não é controlado por nenhuma classe ou 
grupo econômico particular, mas possui um papel independente e dominante 
em seu relacionamento com o trabalho e o capital. Neste sentido, a tese de 
Winkler possui pontos em comum com o argumento de Weber acerca da 
habilidade das burocracias para o exercício do poder. 

 
Ao focar no papel das burocracias e na habilidade de macro-teorias em 

explicar adequadamente o papel desempenhado pelas burocracias em 
sociedades avançadas, para prosseguir na exploração da natureza do Estado e 
de seu papel no processo de elaboração de políticas, questões relativas ao 
papel do aparato de Estado ou da burocracia estatal. O debate sobre a 
natureza do Estado é um debate sobre a natureza da burocracia. As diferentes 
teorias acerca do Estado assumem, ou implicam diferentes posições sobre o 
papel das burocracias nas sociedades capitalistas. Neste sentido é necessária 
alguma referência ao interesse dos sociólogos no estudo da burocracia, e 
delinear a importância de Max Weber no desenvolvimento teórico a respeito da 
burocracia no Estado moderno. 

A literatura sobre poder e tomada de decisões, expõem as fraquezas 
das análises pluralistas da estrutura do poder, favorecendo a abordagem mais 
radical proposta por autores como Bachrach e Baratz (1970) e Lukes (1974). O 
debate entre elitistas e pluralistas, proporciona um bom ponto inicial para o 
exame do conceito de poder. Um enfoque baseado em decisões, ainda que 
importante, fornece apenas um ponto de partida para a compreensão das 
complexidades das relações de poder. Em muitos casos, não-decisões tomam 
a forma de decisões. 

A racionalidade e tomada de decisões, foca-se nas suas relações, 
delineando o debate entre os modelos compreensivamente racional e 
incremental de tomada de decisões, além de examinar a relação entre a tese 
do incrementalismo e as teses pluralistas do poder. Concentrar-se na relação 
entre racionalidade e tomada de decisões, delineia o debate entre os modelos 
compreensivamente racional e incremental de tomada de decisões, além de 
examinar a relação entre a tese do incrementalismo e as teses pluralistas do 
poder. 

É importante fornecer, ainda, subsídios importantes ao discutir rumos à 
teoria de implementação. Analisar abordagens para o estudo da 
implementação de políticas públicas, é também, questionar o valor do modelo 
de implementação de cima para baixo, que se encontra por trás de muitos 
estudos na área, chamando a atenção para as suposições normativas a serem 
freqüentemente encontradas no modelo e observando que políticas são 
freqüentemente feitas durante o que é convencionalmente descrito como o 
estágio de implementação do processo de elaboração de políticas.  

No começo dos anos 1970 nos Estados Unidos e, mais tarde nesta 
mesma década na Europa, emergiu uma onda de estudos examinando a 
implementação de políticas públicas. Portanto, a explosão de estudos sobre a 
implementação representa um avanço importante para a Análise de Política, e 
tem sido visto como tendo suas limitações. A insistência em enfatizar a 
importância do processo de implementação como distinto do processo de 
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formulação de política, merece por isso um tratamento específico, o que mostra 
a necessidade de distinguir claramente os dois processos, e tem levantado 
problemas metodológicos e acerca do grau em que as preocupações práticas 
dos estudos de implementação podem estar envolvidas. Nesse sentido 
concentrar-se na contribuição feita para o estudo do processo de elaboração 
de políticas pela “descoberta” da importância da implementação. Algumas das 
idéias que emergiram dos trabalhos realizados usam a abordagem top-down. 
Posteriormente, as críticas àqueles trabalhos, as quais sugerem algumas 
limitações em relação à afirmação de que os estudos de implementação seriam 
um ramo particular da Análise de Política, levando em conta os argumentos 
entre as abordagens top-down e a bottom-up ao estudo de implementação. 
Enquanto, é preciso considerar as limitações da escola de estudos de 
implementação de Pressman e Wildavsky, é necessário acentuar de novo o 
seu papel em revelar a análise de uma parte importante, e previamente quase 
omitida, do processo político. Isso revela que uma boa parte da política é na 
verdade feita, ou modificada, no processo de implementação. 

Em relação à contribuição do estudo das organizações para a análise do 
processo de elaboração de políticas, há o foco na relevância da teoria da 
organização para o estudo de políticas públicas, fazendo conexões entre 
assuntos relacionados ao poder organizacional interno e ao contexto externo, 
ao promover uma interpretação do modo no qual Max Weber desenvolveu seu 
modelo de organização burocrática como parte de sua análise da função da 
burocracia na sociedade moderna, com profundo interesse no funcionamento 
interno das organizações. A extensão da forma burocrática de administração, 
de acordo com Weber, apóia-se em sua racionalidade formal, uma noção que 
vários dos estudiosos modernos têm compreendido eficientemente. A 
interpretação dos conceitos de Weber conduz a discussões úteis sobre a 
relação entre o formalismo e a eficiência, mas, por outro lado, dão 
oportunidade a interpretações grosseiras da teoria de Weber. A teoria de 
Weber pode ser vista como provedora de proposições simples a respeito da 
estrutura formal de organizações, uma concepção mista que tem contribuído 
para os estudiosos de organizações, mas que, no entanto, não está à altura da 
profundidade de seu entendimento de publicações críticas sobre sociologia 
organizacional, e complementam a importância que reside no modo como se 
desloca a ênfase do estudo das organizações, de um conceito mecânico para 
descobrir o melhor caminho para organizar tarefas para a busca do 
reconhecimento da importância das relações humanas, para um melhor 
desempenho organizacional. 

Ao discutir sobre os burocratas no processo de elaboração de políticas, 
é importante notar o papel destes no processo de implementação, prestando 
atenção particular às teorias que lidam com personalidades burocráticas, 
profissionais e burocratas do nível da rua, ligado a discussões sobre a natureza 
da estrutura do poder, com questões levantadas sobre a posição de classe dos 
funcionários públicos. Tem havido um debate extenso, particularmente na 
Inglaterra, sobre o papel que funcionários de alto escalão desempenham ao 
lado de políticos no processo de elaboração de políticas. 

 Nesse sentido se busca englobar questões um tanto diferentes como os 
papéis de funcionários de nível mais baixo no processo de implementação, ao 
se expressar uma preocupação sobre o impacto da atuação de funcionários 
que deve englobar um grupo mais amplo do que meramente os escalões 
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superiores. Deve-se chamar a atenção à algumas questões que surgem da 
literatura sobre este tema. A presença de profissionais na burocracia faz, de 
fato, alguma diferença “nos modos” como políticas são implementadas. Nesse 
sentido, ao enfocar mais os burocratas que a burocracia, é possível explorar 
algumas das generalizações sobre o comportamento organizacional.  

O modo em que teóricos, como Merton e F. M. Marx, procuram explicar 
como tende a se desenvolver um comportamento rígido em organizações 
complexas e a abordagem de Lipsky ao estudo dos funcionários públicos 
ampliou o entendimento desta questão mediante a explicação do 
comportamento em termos das pressões sobre os burocratas do nível da rua. 
Assim,o profissionalismo em mais detalhe, pode proporcionar uma face 
diferente às organizações públicas. 

Na análise da discricionariedade no processo de elaboração de políticas, 
devem-se observar as várias formas nas quais a mesma tem sido tratada em 
diferentes contextos políticos como um conceito utilizado na discussão da 
implementação de políticas públicas de várias formas - e em parte distintas. 
Desse modo, as idéias sobre discricionariedade são oriundas de uma série de 
fontes acadêmicas diversas em que foram desenvolvidas, freqüentemente, na 
base de preocupações normativas variadas e por vezes usando conceitos 
ainda mais diferentes.  

A teoria disponível é vaga e geral. Embora este seja um aviso importante 
sobre a natureza difícil deste conceito, parece que seu uso muito difundido em 
discussões de implementação de políticas justifica alguma explicação adicional. 
Onde quer que o trabalho seja delegado, a pessoa que delega perde certa 
quantidade de controle. Tecer considerações normativas no estudo da 
discricionariedade seria defender que a política deve ser vista em um contexto 
social e político mais amplo, o que provavelmente afeta a maneira como a 
discricionariedade se manifesta e as tentativas que são feitas para controlá-la. 
Por fim, a discricionariedade pode surgir da ambigüidade, por vezes deliberada, 
na política pública. 

Ao encadear níveis de análise, é necessário colocar juntas todas as 
linhas de sua discussão e analisá-las sob um foco mais agudo como a agenda 
identificada no encadeamento de níveis diferentes de análise, que possa ser 
levada adiante, ao se discutirem as várias tentativas de definir e descrever a 
análise de políticas. Creditar particular atenção à posição de Wildavsky (1979), 
em que a análise de políticas toma como seu objeto de estudo os problemas 
enfrentados por fazedores de política e visa melhorar estes problemas 
mediante um processo de criatividade, imaginação e profissionalismo. Ao 
mesmo tempo afirmar que a análise de políticas deveria dar a consideração 
devida aos contextos sociais, políticos e econômicos dentro dos quais se lida 
com problemas, na observação da tomada de decisões dentro de 
organizações, na formulação de políticas e na relação entre Estado e 
sociedade. Mostrar que é a interação entre estes três, o que é particularmente 
importante e problemático, frisando que isso é importante por continuar a 
influenciar tentativas de se melhorar a máquina do governo em vários países.  

No contexto britânico, muitas das maiores contribuições a esse tema 
foram dadas por autores cujos enfoques não estavam centrados no estudo de 
implementação de políticas. Na realidade, alguns dos avanços significativos na 
teoria das organizações que são discutidas nessa Tese advêm de autores que 
não enfocavam, em seus trabalhos, nenhum tipo de organização pública. No 
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entanto, suas contribuições favorecem significativamente o entendimento de 
fenômenos que precisam ser explorados quando se deseja compreender a 
dinâmica das organizações no processo de elaboração de políticas. É 
defendido o estudo do processo de elaboração de políticas como o estudo dos 
conflitos entre interesses, como incorporado pelo modelo pluralista, o estudo de 
indivíduos e grupos assegurando posições no interior do Estado autônomo e 
então sendo capazes de fazer escolhas na elaboração e implementação de 
políticas, e;pelo estudo da ação restringida por forças estruturais grandes, mas 
não inalteráveis. 
 

2.4. Modelos normativos na avaliação de políticas 
 
Dando continuidade ao estudo, como forma de subsidiar 

metodologicamente a presente Tese, foi buscado uma complementação do 
tema pela revisão do trabalho de Lucerti, G. Evaluating Public Policies - 
Normative Models Beyond Cost Benefit Analysis, 2012, de autoria de 
GiuliaLucertini, com supervisão de Chiara D'Alpaos, e Alexis Tsoukiàs. Obra 
que surge do interesse nas políticas públicas e sua construção e, em particular 
do problema de como avaliá-los. Esse estudo preliminar fornece instrumentos e 
mecanismos por meio da análise de distribuição de fundos da política pública 
européia, que tem lidado como Evidence-Based Policy-Making (EBPM) 
(Política Baseada em Evidências - PBE). O estudo das características que 
tornamas políticas legítimas, mas também as características que fazem das 
políticas públicas decisões de investimento "únicas" são resumidos em quatro 
pontos em relação ao estud odas ferramentas e os mecanismos necessários 
para a criação de políticas públicas, gestão e monitoramento. Portanto, o foco 
baseia-se no estudo dos instrumentos normativos atualmente disponíveis para 
o decisor político, que seriam: Análise Custo-Benefício (ACB), Teoria da 
Decisão (TD), e; Teoria de Opções Reais (TOR).  

Três ferramentas importantes, em relação às políticas públicas e tomada 
de decisão por decisores políticos seriam a ACB, a TD e a TOR. A ACB, 
apesar de ser a ferramenta mais utilizada em termos absolutos e reconhecida 
como legítima para a análise de políticas, deixar de ter em conta,e gerir, uma 
das quatro características políticas fundamentais, a flexibilidade do decisor 
político, para gerir a política em todo o seu horizonte de tempo. ATD destaca a  
inadequação da análise da árvore de decisão para considerar e gerir políticas 
públicas em horizontes de tempo real. O estudo da TOR deixa claro que, 
apesar de tal ferramenta representar uma importante evolução da ACB, uma 
vez que está intimamente relacionado ao financiamento, esta não leva em 
conta a subjetividade dos decisores políticos. 

Em seguida às conclusões sobre a relevância do uso da ACB, da TD e 
da TOR no campo das políticas públicas, há a proposta de um "novo 
instrumento", que poderia ser considerado uma evolução da árvore de decisão 
como, uma árvore de decisão normal. Esta “nova” árvore de decisão levaria em 
conta o tempo em termos práticos, não só através de uma construção política e 
tomada de decisões ao longo do tempo, mas também através da inclusão 
deuma taxa de desconto subjetiva. Uma comparação crítica entre a nova 
árvore de decisão temporal proposta e a teoria das opções reais mostra que os 
dois instrumentos são diferentes em dois dos seus principais aspectos. 
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O estudo de decisões tomadas por governos se tornou um campo 
específico de estudo: "a análise das políticas públicas". Nas últimas décadas 
mais ênfase foi colocada sobre a necessidade de uma Política Baseada em 
Evidências (PBE), uma vez que a Política Baseada em Evidências, prestação 
de contas e ferramentas auxiliares de tomada de decisão são compostos por 
técnicas baseadas em uma espécie de "racionalidade analítica", assim, são 
estes os pressupostos que servem como núcleo de investigação nesse estudo, 
e que, são os princípios básicos de sua contribuição para essa investigação. A 
sugestão de uma "nova" ferramenta de processo que combina a sdiferentes 
características próprias do ambiente de políticas públicas. 

Esse estudo fundamenta políticas públicas e a criação de políticas 
públicas baseada em evidências, é uma importante introdução, a fim de 
compreender ponto de partida das reflexões, mas também os objetivos e 
motivações do mesmo. Nesse sentido apresenta políticas públicas, decisões 
públicas e muitos outros temas relacionados a estes, com o objetivo de dar 
uma visão geral dos conceitos e noções de políticas públicas e a criação de 
políticas baseadas em evidências. A principal característica que ajuda a 
distinguir um processo de decisão pública de outros processos de decisão é a 
"deliberação pública" (public deliberation), vinculado à deliberação, eles 
defendem outros dois conceitos, utilizados recentemente no campo das 
políticas públicas, "legitimação" (Legitimation) e "Prestação de Contas" 
(Accountability). Ao abordar a legitimação o enfoque é a autorização e o 
consenso. Algumas definições de políticas públicas, com destaque para suas 
características mais importantes e seus objetivos, analisam conceitos e as 
hipóteses da criação de políticas baseadas em evidências mostrando o quanto 
são importante na construção e avaliação de políticas públicas. A construção 
de políticas baseadas em evidências (Evidence-Based Policy-Making) é um 
tema "novo" que permeia a última década de debates nas ciências sociais, e se 
origina a partir da medicina baseada em evidências (evidence-based medicine - 
MBE), também, prática baseada em evidências (evidence-based practice - 
EBP).  

O foco no "científico" e "racional" foi, em geral, mal compreendido, por 
ser interpretado como uma mudança de poder decisório da política à ciência, a 
partir de órgãos eletivos com especialistas, e a partir do enfoque subjetivo para 
o objetivo. Concluindo, discutimos sobre a importância da criação de políticas 
baseadas em evidências, afirmando que a racionalidade instrumental rege o 
processo político. É importante inserir esse capítulo na Tese, porque as 
políticas públicas não são um campo comum de investigação, e analisar, 
trabalhar e reconhecer algumas ferramentas específicas é necessário para 
conhecer bem as peculiaridades do processo de construção de políticas 
baseadas em evidências. É necessário, ainda, sublinhar como o processo de 
construção de políticas baseadas em evidências é fundamental em qualquer 
situação, contexto e objetivo. Isso não seria apenas uma ferramenta, mas um 
dos princípios que os decisores políticos deveriam seguir para tomar "boas" 
decisões públicas, especialmente no contexto de Timor-Leste. 

A Análise Custo-Benefício (ACB) tornou-se tão conhecida e importante 
em avaliações públicas, onde a principal alternativa para a ACB seriam  a 
análise da relação custo-eficácia e análise do custo-utilidade, uma vez que 
estes dois métodos são utilizados principalmente quando existem restrições 
que tornam a ACB nãos atisfatória – o que faz da ACB a ferramenta mais 
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utilizada e creditada, e por esta razão tão importante nesta pesquisa. A ACB 
tem abordagem muito intuitiva,onde as decisões são tomadas pesando custos 
e benefícios. Isto é válido para entender se vale a pena realizar um projeto, 
uma política, ou em outras palavras, um investimento. A ACB é normalmente 
usada quando alguém deve escolher entre várias alternativas que devem ser 
implementadas, desse modo, a ACB é útil para evitar a má alocação de 
recursos em um mundo onde estes são escassos. A ACB é guiada em última 
instância pelo conceito de benefício comparado ao investimento. Além disso, 
algumas abordagens diferentes, e modelos, a partir de uma ferramenta 
econômica transformando a ACB, ao longo do tempo, em um instrumento de 
"avaliação social", por ser uma ferramenta importante para a avaliação 
socioeconômica de projetos e políticas de governo. A ACB está baseada na 
racionalidade econômica, e isso cria uma ferramenta normativa, que 
desempenha o papel fundamental da análise de custo-benefício para fornecer 
informações que servem para melhorar a tomada de decisão e facilitar 
melhores resultados de decisão pela monetarização de resultados. Em 
seguida, a CB produz avaliações simples e abrangentes de diferentes 
intervenções que podem ser comparadas internamente e entre áreas. 
Finalmente, há limitações e críticas movidas contra a análise custo-benefício, 
em geral, divididos em dois grupos - preocupações filosóficas e questões 
econômicas/técnicas. 

A Teoria de Decisão (TD), concentra sua atenção no problema 
"estruturante", especialmente na apresentação da metodologia de "pensamento 
focado no valor" (value-focused thinking). A (TD) é um campo de estudo, cujo 
objetivo é entender o que é o significado da "boa tomada de decisão". Em 
seguida, a teoria da utilidade, a teoria da utilidade esperada, e as funções de 
valor, são ferramentas importantes para entender a teoria de avaliação em que 
se baseia a sua idéia e modelo. A árvore de decisão, a probabilidade subjetiva, 
o teorema de Bayes e o valor da informação, servem como modelos e 
ferramentas, a fim de gerir a incerteza, flexibilidade e um conjunto de decisões 
posteriores. É, assim, dedicada a um modelo de "processo de apoio à decisão", 
onde as interações entre um decisor e um analista, ocorrem em contexto de 
auxílio de decisão (decision making context) e o contexto de tomada de 
decisão (decision taking context), diferentes. 

Nosso objetivo com essa discussão é tentar introduzir uma descrição 
geral do que o processo  de "apoio à tomada decisão " seria, e quais seriam as 
ferramentas e os modelos utilizados no âmbito deste processo. É importante 
reconhecer alguns elementos básicos da teoria da decisão, tais como: 
declaração de problemas, alternativas e critérios. Além disso, o conceito do 
"pensamento focado no valor” (Value-Focused Thinking) fornecido por Keeney 
em relação à importância de ter um bom e completo conjunto de alternativas 
significaria falar sobre as preferências dos tomadores de decisão, ou, ainda, 
sobre as suas percepções. Desse modo a análise da árvore de decisão, a 
probabilidade subjetiva e valor da informação são ferramentas muito utilizadas 
que encontraram suas raízes na teoria da decisão. As características mais 
importantes na análise da árvore de decisão é que esta pode ser 
extremamente útil para ajudar os tomadores de decisão e, portanto, os 
decisores políticos em problema de estruturação. A árvore de decisão pode 
servir a vários propósitos quando os complexos problemas multi-estágio são 
encontrados. Finalmente, é importante reconhecer alguns limites e problemas 
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da teoria da decisão, entretanto, escrever uma seção de críticas sobre a teoria 
da decisão não é fácil, porque, este é um enorme e diversificado campo de 
estudo, que inclui várias teorias e ferramentas, e cada uma dessas teorias e 
ferramentas tem, por sua vez, sido criticadas e contestadas. Em seguida, o 
ponto crítico em geral que pode afetar a investigação tem a ver com 
importantes debilidades teóricas de decisões relacionadas com a pesquisa no 
contexto de decisão política. Além disso, a estruturação da Teoria da Decisão é 
considerada "mais arte do que ciência." 

A Teoria de Opções Reais (TOR) é a última ferramenta apontada. O 
enfoque foi projetado como referência específica ao contexto de políticas 
públicas e com o objetivo de dar ao leitor as noções básicas, a fim de 
compreender a idéia e modelo, em que se conectam alguns conceitos das três 
ferramentas (ACB, TD, e TOR). A TOR é cheia de todos os tipos de incertezas. 
Assim, as decisões são baseadas no conhecimento e nas expectativas futuras, 
nomeadamente na informação imperfeita que uma pessoa tem, onde se 
continua tendo em conta que a informação pode mudar ao longo do tempo e é 
necessário ser capaz de reconhecer essas mudanças e tomar decisões em 
conformidade. Isto é ainda mais verdadeiro se falarmos sobre as decisões dos 
decisores políticos. É necessário entender a teoria e a lógica por baixo das 
opções reais, em que na verdade opções reais oferecem uma maneira 
alternativa para projetar, planejar e avaliar, onde as variáveis para prever são 
muitas e diversas e as bases econômicas do mercado, nem sempre existem. 

 Além disso, geralmente o horizonte de tempo é muito longo. Assim, num 
quadro caracterizado por mudanças a realização de custos de incerteza e 
benefícios provavelmente serão diferentes do que o decisor político possa ter 
esperado inicialmente, como nova informação que chega e a incerteza sobre 
algumas aspectos, e condições específicas são gradualmente resolvidas, os 
decisores políticos devem ter flexibilidade, o que seria valioso, para alterar a 
sua estratégia operacional, a fim de capitalizar oportunidades futuras favoráveis 
ou mitigar perdas. O valor da opção se manifesta como uma coleção de 
diferentes opções reais embutidos no capital de oportunidades de investimento. 
Muitas dessas opções reais ocorrem naturalmente durante a vida do projeto, 
enquanto outros podem ser planejadas e construídas com algum custo extra. 
Alguns limites, críticas e seu interesse sobre as opções reais. Discussões 
iniciais que foram levantadas contra a teoria das opções reais vem de um 
campo separado, ou seja, os analistas de decisão, que questionam a 
originalidade e, em alguns casos, a adequação da TOR. Outra objeção comum 
a análise de opções reais é que os modelos de precificação de opções exigem 
certas suposições que não são atendidas nos mercados de ativos reais. 

As Teoria da Decisão e Teoria de Opções Reais na literatura são 
apresentadas como ferramentas semelhantes, mas com enfoques diferentes, e 
como a idéia de usá-las juntas não é realmente nova, o modelo de auxílio de 
decisão de política, mostra as interações teóricas da teoria da decisão e  de 
opções reais, destacando as diferenças e as inovações na literatura. O objetivo 
é mostrar ao leitor como a ACB, a TD e a TOR têm sido vistas e estudadas 
juntas durante os últimos vinte anos. A fim de fazer isso, os autores que vêm 
do campo econômico, diferem dos autores que vêm do campo de auxílio de 
decisão, e críticas estão fortemente associadas à formação dos mesmos. A 
pesquisa é claramente parte deste contexto, e muitas idéias são decorrentes 
de tal literatura. Primeiro o estudo é inteiramente baseado em características 
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de políticas públicas, metas e mecanismos, e que afasta esse estudo de uma 
lógica puramente econômica e financeira, fornece subsídios para crer que esta 
será construída em torno dos decisores políticos, com sua subjetividade, os 
objetivos e prioridades, on de a contribuição do presente estudo é 
marcadamente importante para ajudar o decisor político com uma ferramenta 
de apoio à decisão. 

A Análise de Custo-Benefício, a Teoria da Decisão, a Teoria de Opções 
Reais, têm todas o mesmo objetivo final, ou seja, fornecer recomendações 
úteis para alguém que esteja tomando uma decisão (policy-maker, decisor ou 
gerente). Em outras palavras, cada um delas pode ser considerada como uma 
ferramenta auxiliar na tomada de decisão. Na literatura a teoria da decisão e da 
teoria das opções reais já foram estudadas em conjunto. Sendo assim, viável 
usar algumas idéias da TOR dentro de uma árvore de decisão para criar uma 
ferramenta de apoio à decisão, a fim de construir e avaliar alternativas de uma 
forma mais coerente com o contexto do público e com a natureza das políticas 
públicas. Seria, ainda, viável cruzar a TD e, mais especificamente, a análise da 
árvore de decisão com idéias e conceitos decorrentes da TOR e da ACB, além 
de hibridizar a análise da árvore de decisão com idéias e conceitos da TOR. 
Onde com essa nova árvore de decisão, com probabilidades condicionais, 
poderia se considerar como uma hipótese mais realista, segundo a qual a 
informação recebida é apenas parcialmente verdadeira, o que exemplifica o 
processo de desenvolvimento de políticas em Timor-Leste. Desta forma, essa 
idéia, que, embora não inteiramente nova, apresenta algumas características 
importantes no apoio à criação de ferramentas de apoio à decisão - o primeiro 
com informação perfeita, e o segundo sem isso, e por isso introduzindo o uso 
de probabilidades condicionais baseado em na adaptação e combinação de 
todas as características positivas da ACB, da TD e da TOR.  

As políticas públicas são, finalmente, decisões de investimento, mas as 
quais se baseiam em uma filosofia diferente, com diferentes objetivos e 
motivações. Além disso, as decisões políticas devem ser sujeitas a diferentes 
limitações e expectativas. Deve-se buscar desenvolver um quadro conceitual e, 
em seguida, um modelode processo de decisão política e contribuição na 
avaliação de políticas. Na utilização desse processo, o decisor político será 
capaz detomar decisões mais eficazes e eficientes, mas será principalmente 
hábil em reduzir sua discricionariedade, sem afetar a subjetividade e a 
flexibilidade do contexto. A abordagem normativa oferece um modelo geral 
para analisar e ver a situação que existe a priori. Esse modelo tem como base 
considerações econômicas e, como os decisores políticos decidem, faz deste 
um fator importante para elaborar um modelo legítimo. 

Uma maneira de utilizar esse conceito seria pela sua utilização para 
delinear as idéias-chavee os valores que definem política, com os principais 
objetivos: eficiência e equidade. Para explicar os seus procedimentos e 
processos, a partir do montante de fundos e territorialidade da política 
governamental, os seus sistemas de controle e avaliação, e assim, explicar o 
mecanismo de grandes projetos e os pontos fracos e os problemas existentes. 
Dessa formar, ter condições de modificar sua proposta e reformar situações, 
caso seja necessário, com uma revisitação do processo de auxílio de decisão e 
uma avaliação do modelo construído considerando as características e os 
objetivos políticos. 
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Lucertini (2012), afirma que a idéia de que há caminhos como maior 
respeito à rica natureza inescrutável das instituições reais, locais e práticas, e 
que a partir do estudo das políticas públicas e suas características, as 
ferramentas de avaliação disponíveis para os decisores políticos (a ACB, a TD, 
e a TOR) seriam incompletas, uma vez que não seriam capazes de considerar 
e administrar suas características chave. Superar esse problema é essencial 
para dar aos formuladores de políticas uma abrangente ferramenta de apoio à 
decisão seguindo o modelo tradicional, adicionando tanto a dimensão temporal 
e o conceito econômico de custos e benefícios. Onde é necessário revisar e 
integrar algumas idéias relacionadas com a flexibilidade gerencial decorrente 
da TOR.  

Apesar de tudo, relacionado à essa investigação e, especialmente o 
modelo proposto, isso é ainda limitado. Alguns tópicos merecem um estudo 
mais aprofundado. As pesquisas e estudos sobre as ferramentas e modelos 
utilizados em tal campo devem ser fortalecidas, porque há, ainda, uma falta de 
estudos específicos entre a formulação de políticas e apoio à decisão, e essa 
situação é ainda mais crítica em países recém emergidos de graves conflitos 
internos. 
 

2.5. Governança 
 
 Uma boa gestão é aquela que alcança resultados, e no setor público 
isso significa atender às demandas, aos interesses e às expectativas dos 
beneficiários – cidadãos ou empresas – criando valor público. Gestão para 
resultados, por sua vez, não é apenas formular resultados que satisfaçam as 
expectativas da ação governamental, significa mais; alinhar os arranjos de 
implementação (que cada vez mais envolvem intricados conjuntos de políticas, 
programas, projetos e distintas organizações), além de envolverem a 
construção de mecanismos de monitoramento e avaliação que promovam 
aprendizado, transparência e responsabilização (MARTINS e MARINI, 2004). A 
idéia de governança promove, por si só, o conceito de pluralismo político, a 
eficiência e a transparência nas escolhas e decisões públicas, visando incluir 
uma ampla gama de atores e processos (McFARLAND, 2007). 
 Questões de grande valor emergem ao se considerar a governança, e 
entre elas, talvez, questões relativas ao direito administrativo estejam entre as 
mais importantes, uma vez que governo pode ser entendido como 
administração, e por sua vez, a administração é muitas vezes organizada e 
moldada por princípios de direito administrativo; num contexto de mundo 
globalizado muitas funções administrativas e regulamentares passam a ser 
realizadas em um contexto global, e não mais somente num contexto nacional, 
através de diferentes formas, como a partir de decisões vinculativas de 
organizações internacionais ligadas à administração interna, a acordos não 
ligados a redes intergovernamentais e ações administrativas domésticas, 
porém, inseridas no contexto de regimes globais - Os exemplos incluem as 
decisões do Conselho de Segurança da ONU sobre as Missões de Paz e 
sanções a países individuais e programas de cooperação internacional entre 
países e organizações; o Banco Mundial pela elaboração de regras para os 
países em desenvolvimento, a configuração de normas sobre lavagem de 
dinheiro pelo Grupo de Ação Financeira, ou decisões administrativas 
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domésticas sobre o acesso de produtos a mercados estrangeiros como parte 
do regime da OMC (ver KRISCH e KINGSBURY, 2006). 
 O enredamento do nacional e internacional na governança também tem 
importantes repercussões para os mecanismos através dos quais as ações 
administrativas podem ser contabilizadas e auditadas. Sob a distinção clássica 
entre o doméstico e o internacional, as normas internacionais são acordadas a 
nível internacional, mas o Estado permanece livre para adotá-las ou não, como 
o seu caráter obrigatório e efeito depende de ratificação interna e 
implementação. Devido a essa liberdade, mecanismos de responsabilização 
internos são pensados para serem “razoavelmente” eficazes para que 
processos parlamentares e procedimentos administrativos possam ter algum 
impacto significativo (BENVENISTI, 1999). 
 A literatura é fértil ao descrever experiências de implantação e gestão de 
resultados para governos e organizações públicas em busca de boas práticas 
de gestão para resultados. Há diversas metodologias disponíveis de gestão de 
desempenho já consolidadas e testadas em diversos contextos e organizações, 
majoritariamente em nações e organizações desenvolvidas, com poucos 
exemplos disponíveis para países na situação de Timor-Leste. 
 Essas metodologias possuem características próprias e fornecem 
subsídios importantes para a melhoria do desempenho organizacional. Além da 
diversidade de enfoques, o que se observa é, “diferentes” abordagens para o 
mesmo problema, o que invariavelmente requer a construção de modelos 
integradores com diversas perspectivas. Um “modelo ideal” de gestão para 
resultados deve ser dinâmico no sentido de não se limitar apenas a definir e 
mensurar resultados (BOUCKAERT e HALACHMI, 1996; NEELY, 2007), esse 
deve ser abrangente, e multidimensional (BOYNE 2006; NEELY, 2007), ou 
seja, levar em conta suas múltiplas dimensões de esforço (processos, 
recursos, estruturas, sistemas informacionais e, principalmente, pessoas) para 
alinhá-los aos resultados. 

Dentre as principais metodologias podem-se citar: Cadeia de Valor de 
Porter – tem o intuito de olhar para o interior das organizações e identificar 
vantagens competitivas no contexto do setor industrial (PORTER, 1985); 
Hoshin Kanri (ênfase nas diretrizes) ou Gestão da Qualidade Total (Total 
Quality Management – TQM) - aborda o gerenciamento por meio de diretrizes 
da alta direção, caracterizando-se como o desdobramento das metas da 
cúpula, perpassando toda a organização até o nível operacional (AKAO, 1991); 
Planejamento Estratégico Situacional (PES) - parte do pressuposto de que a 
essência da atividade de alta direção envolve a dinâmica do enfrentamento de 
problemas, a partir de uma seleção criteriosa desses problemas. Assim, a 
qualidade de um plano é determinada pela qualidade da seleção dos 
problemas a enfrentar. Por conseguinte, os governos podem ser classificados 
em três tipos básicos: de ocasião, de administração, de transformação 
(MATUS, 1993); Prisma de Desempenho (ênfase em stakeholders) - é um 
modelo integrado de mensuração de resultados cujo foco está na criação de 
valor para as partes interessadas (clientes, fornecedores, parceiros, 
empregados, comunidade, governo), a partir da construção de indicadores que 
auxiliem na obtenção da máxima satisfação dessas partes (NEELY e ADAMS, 
2002); Valor Público – busca responder à questão sobre como devem os 
gerentes públicos pensar e fazer para criar valor público a partir da explicitação 
de três tipos de enfoques: estabelecimento de uma filosofia de gestão pública 
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(o que devemos esperar dos gerentes públicos); estabelecimento de estruturas 
de diagnósticos (para guiar os gerentes) e identificação de tipos especiais de 
intervenções (para explorar o potencial dos cenários políticos (MOORE, 2003). 
Balanced ScoreCard (BSC) - é um modelo de gestão estratégica que explicita, 
comunica, alinha e monitora a estratégia organizacional, traduzindo a missão e 
a estratégia de uma unidade de negócio em objetivos e medidas tangíveis e 
mensuráveis (KAPLAN e NORTON, 2004); Rummler & Brache (variáveis de 
desempenho em objetivos, projeto e gestão) - baseia-se numa estrutura 
sistêmica que converte entradas em saídas para os clientes das organizações. 
É aplicado como um instrumento de diagnóstico e aumento do desempenho 
organizacional (RUMMLER E BRACHE, 2004);Gestão de Projetos – PMBOK 
(áreas do conhecimento e ciclo de vida do projeto) - consiste num guia de 
melhores práticas referente à gestão de projetos. Ela destaca que, para um 
projeto obter bom desempenho, faz-se necessária a compreensão de um 
conjunto de “áreas de conhecimento” relacionadas à gestão de projetos: i) 
tempo; ii) custo; iii) escopo; iv) comunicação; v) recursos humanos; vi) riscos; 
vii) integração; viii) aquisições; eix) qualidade (PMBOK, 2004); Cadeia de 
Suprimento (Supply Chain) – Desempenho Logístico (redes e integração dos 
processos corporativos) - representa o esforço de gestão dos relacionamentos 
por meio da administração compartilhada de processos internos e externos que 
interligam as diversas áreas organizacionais (compras, logística, marketing 
etc.), na perspectiva intra organizacional, e as organizações (clientes, 
fornecedores e parceiros), na perspectiva extra organizacional, abrangendo 
desde o fornecedor que entrega produtos, serviços e informações aos 
clientes/beneficiários e outras partes interessadas (LAMBERT, 2005), e; Bain & 
Company – que, finalmente, é o modelo que apresenta a idéia de se 
alcançarem resultados a partir da definição de um ponto de partida 
(diagnóstico), de um ponto de chegada (visão e objetivos) e de um caminho a 
ser percorrido (planos de ação) para a organização alcançar os resultados 
pretendidos (GOTTFREDSON e SCHAUBERT,2008), o que ao que tudo indica 
mais se assemelha aos modos de avaliação de gestão proposto nesta Tese. 
 Acredita-se que na situação específica vivenciada em Timor-Leste – 
governo jovem e inexperiente, com visível fragilidade institucional – a 
metodologia ideal deveria ser baseada na simplicidade de sua aplicação. 
Desse modo, o Modelo de Bain & Company surge como uma ferramenta 
eficiente, pois este permite a definição de indicadores e metas de forma 
pragmática, facilitando o acompanhamento dos gestores e a tempestividade da 
tomada de possíveis ações corretivas, proporcionando a convergência dessas 
ações em resultados práticos que vão ao encontro da “administração de alto 
impacto” (Figura 4). 
 
Figura 4: Modelo Bain & Company de desempenho organizacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fonte: Adaptado de Administração de alto impacto (2008). 
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Nesse estudo, o ponto de partida encontra-se detalhadamente descrito nas 
discussões entre os capítulos 2 e 5, onde se avaliam o embasamento teórico 
das questões relevantes para Timor-Leste, as redes de organizações e se 
realiza uma primeira caracterização socioeconômica e ambiental de Timor-
Leste, em seguida, o caminho até os resultados dá-se pelo estudo crítico das 
experiências políticas em seus território, os resultados obtidos até então, 
descritos no capítulo 6, por meio da análise dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM) e do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), e por fim, o 
ponto de chegada, com questionamentos, sobre os planos de ação, que são 
costurados ao longo do capítulo 6 e discutidos na forma de agenda no capítulo 
7, utilizando informações de suporte como as tendências do Index de 
Desenvolvimento Humano para o período 1980-2012, IHD ajustado à 
desigualdade, tendências populacionais, e discussões sobre despesas e gasto 
governamental e, principalmente, questões relativas à gestão do fundo 
soberano timorense são levantadas. Essa discussão visa identificar os temas 
mais relevantes relacionados à organização e ao contexto em que se encontra 
Timor-Leste. 
 

2.6. Desigualdade e Distribuição de Riqueza 
 
A distribuição da riqueza é um dos temas mais debatidos e polêmicos da 

atualidade. O debate intelectual e político sobre a distribuição da riqueza tem 
sido baseado em uma abundância do preconceito e da escassez de fatos. Para 
se ter certeza dessa afirmação, seria um erro subestimar a importância do 
conhecimento intuitivo adquirida sobre a riqueza contemporânea e os níveis de 
renda, mesmo na ausência de qualquer arcabouço teórico ou de análise 
estatística (PIKETTY, 2013). 

Os países desenvolvidos ainda não saíram da crise iniciada em 
2007/2008, e isso tem um forte reflexo nas economias emergentes e em via de 
desenvolvimento. Essa crise ainda requer constante monitoramento e esforço, 
mas não mais choques e medidas de emergência como as vistas no auge da 
crise. Os abalos posteriores ficaram restritos a países pontuais, com curta 
duração, para serem, então, dispersados pelos mercados. Se essa afirmação 
for acertada, talvez governos do mundo todo já estariam prontos para um novo 
grande desafio de política econômica – a desigualdade. Atualmente, nenhum 
desafio parece mais saliente do que esse, ao menos após a entrada desse 
problema no radar, sobretudo dos Estados Unidos. MARKOVITS (2014), da 
Yale Law School, escreveu que a desigualdade econômica, ao menos nos 
EUA, está provavelmente substituindo a discriminação racial como o problema 
moral e político. 

O FMI, no início de 2014, publicou um relatório que defende que a baixa 
desigualdade de renda seria associada com robustez do crescimento 
econômico (velocidade e duração), e que a redistribuição, em casos não 
extremos, tem impacto positivo no crescimento econômico. 

Entretanto o tema ganha destaque com o trabalho de Thomas Piketty 
(2013), “Capital in the Twenty-First Century”, considerado uma das obras mais 
importantes do início do século 21, que segundo ao autor segue a tradição de 
grandes economistas do século XIX, como Karl Marx e David Ricardo, com a 
diferença fundamental de ter disponíveis séculos em dados (sobretudo de 
economias desenvolvidas, que em alguns casos foram utilizados para 
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extrapolar dados de economias emergentes importantes) - a dinâmica da 
desigualdade de renda só pode ser estudada em uma perspectiva de longo 
prazo, o que só é possível quando se faz uso de registros fiscais. Sua principal 
conclusão: na maior parte do tempo, o capitalismo aprofunda desigualdades.  

De forma resumida, Piketty argumenta que a solução ideal, para reduzir 
ou evitar esse fato, seria criar um sistema de impostos capaz de redistribuir 
riqueza (o estoque acumulado, não só o fluxo de rendimentos) - Sua proposta 
está sendo fortemente criticada – e, conforme acredita McCloskey (2014), 
mesmo que fosse realizada uma distribuição de riqueza radical, isso faria 
pouca diferença para a pobreza global, segundo a ONG Oxfam (2014), todo o 
patrimônio acumulado dos 85 mais ricos de acordo com a lista da Forbes 
(2013) equivaleria a um complemento de 10% da renda anual da metade da 
população mais pobre do mundo, sem repetição no futuro - Juntos, a riqueza 
do 85 seria de US$1,5 trilhão, e se distribuída entre os 3,5 bilhões de pobres no 
mundo, equivaleria a apenas US$428 por pessoa uma única vez. Ela 
argumenta que o que os países pobres realmente precisam para reduzir a 
pobreza e desigualdades, é de um choque de produtividade, do mesmo tipo 
que se seguiu à Revolução Industrial e tirou a Europa Ocidental da pobreza, 
mas ela esquece de mencionar o forte aporte de recursos e investimento 
americano posterior às grandes guerras que teve um fator relevante na 
alterações dos quadros de pobreza e desigualde. Fato, este, que inexistiu e 
talvez ainda inexista em outras regiões do globo. 

Para Piketty (2013) a questão da desigualdade é importante, e não 
apenas por razões históricas. Desde 1970, a desigualdade de renda  aumentou 
significativamente nos países ricos, especialmente os Estados Unidos, onde a 
concentração de renda na primeira década do século XXI retornou ao nível 
atingido na segunda década do século passado. Se a questão da desigualdade 
está mais uma vez tornando-se central, é necessário começar por coleta de 
dados tão extensa quanto possível, e assim catalogar um conjunto de dados 
históricos com a finalidade de compreender o passado e as tendências atuais. 
Pois é, estabelecendo pacientemente fatos e padrões e, em seguida, 
comparando diferentes países, que se pode esperar identificar os mecanismos 
de trabalho e ter uma idéia mais clara do futuro. Dados da Eurostat (2014), da 
Comissão Europeia (2014), OECD (2014), do Banco Mundial e os relatórios do 
Luxemburg Income Studies (LIS, 2014) são contundentes - os índices de 
desigualdade cresceram durante os anos 1980 e caíram na década de 1990 
nos países desenvolvidos, para voltarem a subir nos anos anteriores à crise. 
Por exemplo, em 2007, a Europa era mais desigual do que em 1970. Durante a 
crise, a distância entre ricos e pobres continuou crescendo levemente até 2010, 
impulsionada pelo estouro da crise da dívida – embora neste caso os dados 
ainda precisem confirmar oficialmente os já numerosos indícios, levando o 
continente a adotar severas políticas de austeridade. 

O volume de informações sobre a desigualdade nestes primeiros anos 
do século 21 é surpreendente, e por vezes, contraditória. Entretanto parece ser 
possível colher alguns números que destacam essa tendência inegável de 
maior desigualdade. Na Europa, os 20% mais ricos ganham cinco vezes mais 
que os 20% mais pobres. Em países como Grécia e Espanha esse número é 
até sete vezes maior. No geral, a tendência é preocupante em toda a Europa, 
mas é preciso observar os matizes: as desigualdades são maiores nos EUA e 
nos países emergentes como China e Brasil (ainda que por causas diferentes), 
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onde a renda per capita sobe e milhões de pessoas emergiram da pobreza, 
mas os mais ricos são muito mais ricos que os pobres em comparação aos 
padrões europeus, de acordo com a Eurostat. 

Kuznets em sua palestra, publicado em 1955 sob o título “Economic 
Growth and Income Inequality" (Crescimento Econômico e Desigualdade de 
Renda) - que deu origem à teoria da "curva de Kuznets (De acordo com esta 
teoria, se pode esperar que a desigualdade em todos os lugares siga uma 
"curva de sino.") - Em outras palavras, esta deve primeiro aumentar e depois 
diminuir ao longo do curso da industrialização e do desenvolvimento 
econômico. Segundo Kuznets, uma primeira fase de aumento da desigualdade 
é naturalmente associada a estágios iniciais de industrialização, que nos 
Estados Unidos significou, em termos gerais, o século XIX, e poderia ser 
seguido por uma fase de diminuição acentuadamente de desigualdade, o que 
nos Estados Unidos supostamente começou na primeira metade do século 
XX). Para Piketty (2013), entretanto isso tinha pouco a ver com o processo 
tranquilo de mobilidade intersectorial descrito por Kuznets. A forte redução da 
desigualdade de renda observada em quase todos os países ricos entre 1914 e 
1945 deveu-se, sobretudo, aos choques econômicos e políticos violentos 
inerentes aos conflitos das guerras (especialmente para pessoas com grandes 
fortunas). 

O sociólogo espanhol Maravall (1996) afirma que a tendência a uma 
maior desigualdade é inequívoca, mas que no passado, na Europa, já pôde ser 
controlada por meio de gastos sociais e de orientações políticas dos governos 
europeus em determinadas épocas. Porém, Acemoglu e Robinson (2012) e 
Lapavitsas (2013) argumentam que o mais perigoso da desigualdade é quando 
esta atinge a política. Para Piketty (2013) a história da distribuição da riqueza 
tem sido profundamente política, e que não pode ser reduzida para 
mecanismos puramente econômicos. Em particular, a redução da desigualdade 
que ocorreu na maioria países desenvolvidos entre 1910 e 1950 foi, sobretudo, 
uma consequência da guerra e das políticas adotadas para lidar com os 
choques de guerra. 

Piketty (2013) argumenta ainda que a história da desigualdade é 
moldada pela forma como agentes econômicos, sociais e políticos visualizam o 
que é justo e o que não é, bem como pelo poder relativo dos atores e as 
escolhas coletivas resultantes de suas escolhas. Seria, então, o conjunto de 
produtos de todos os atores relevantes combinados, e complementa 
defendendo que conhecimento e habilidade de difusão desse conhecimento 
seria umas das chaves para o crescimento global da produtividade, bem como 
a redução das desigualdades dentro e entre os países. É óbvio que a falta de 
investimento adequado em treinamento pode excluir grupos sociais inteiros dos 
benefícios do crescimento econômico. O crescimento pode prejudicar alguns 
grupos, beneficiando outros (fato observado pelo recente deslocamento de 
postos de trabalho das economias mais avançadas para a China). Em suma, 
ele acredita que a principal força para a convergência - a difusão do 
conhecimento - é apenas parcialmente natural e espontânea. Também 
depende em grande parte de políticas educacionais, o acesso à formação e à 
aquisição de competências adequadas e instituições associadas. 
 
 
 
 



 
 

32 
 

Referências 
 
ACEGLOMU, D. ROBINSON, J.A. Why Nations Fail: origins of power, 
prosperity, and poverty. 1st ed. Crown Publishers. New York.p. 330. 2012. 
 
AKAO, Y. K: Policy deployment for successful TQM.Productivity. Press, 
Cambridge. 1991. 
 
BACHRACH, P.; BARATZ, M.S. Power and Poverty. Oxford University Press, 
New York. 1970. 
 
BENVENISTI. Exit and Voice in the Age of Globalization. Michigan Law 
Review.v. 98.p.167.1999. 
 
BOYNE, G. Public service performance: perspectives on measurement 
and management. Cambridge University Press. 2006. 
 
BOUCKAERT, G.; HALACHMI, A. Organizational performance and 
measurement in the public sector. Quorum. 1996. 
 
COMISSÃO EUROPÉIA (CE). European Commission.Employment, Social 
Affairs &InclusionSocial Protection & Social Inclusion. Disponível 
em:<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=750>. Acessado em: 
15/03/2014. 2014 
 
ELMORE, R. Organisational Models of Social Program Implementation. 
Public Policy, p.26 (2). 1978. 
 
EUROSTAT. Inequality of income distribution (S80/S20) in Europe. 
Disponível em: < 
http://www.pordata.pt/en/Europe/Inequality+of+income+distribution+%28S80+S
20%29-1540>. Developments in inequality and social protection in Europe. 
Chapter 3 Benchmarking. 2014. 
 
FORBES. Today‘s Winners & Losers. Disponível em: <www.forbes.com>. 
Acessado em: 05/01/2014. 2013. 
 
FMI. Fundo Monetário Internacional (IMF). Redistribution, Inequality, and 
Growth. IMF STAFF DISCUSSION NOTE. Jonathan D. Ostry, Andrew Berg, 
and Charalambos G. Tsangarides. SDN14/02. February 2014. 
 
GOTTFREDSON, M.; SCHAUBERT, S. Administração de alto impacto: 
como os melhores gestores alcançam resultados extraordinários.Campus 
– Elsevier. 2008. 
 
HAM, C.; HILL, M. The policy process in the modern capitalist state. 
Londres, 1993 
 
KAPLAN, R.; NORTON, D. Mapas estratégicos: convertendo ativos 
intangíveis em resultados tangíveis. Campus Elsevier, 2004. 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en


 
 

33 
 

 
KRISCH, N.; E KINGSBURY, B.Introduction: Global Governance and Global 
Administrative Law in the International Legal Order. The European Journal 
of International Law Vol. 17 no.1 © EJIL 2006. 
 
KUZNETS, S. Economic Growth and Income Inequality. The American 
Economic Review. v. XLV, N.1.. Available on: 
<http://www.aeaweb.org/aer/top20/45.1.1-28.pdf> (2014). March, 1955. 
 
LAMBERT, Douglas. Supply chain management: processes, partnerships, 
performance. Supply Chain Management Institute. 2005. 
 
LAPAVITSAS, C. Profiting Without Producing: How Finance Exploits Us 
All. Verso Books, 1st ed. p. 352. 2013. 
 
LIS -Luxemburg Income Studie. Cross-National Data Center. Disponível em:< 
http://www.lisdatacenter.org/>. Acessado em 01/05/2014. 2014 
 
LUCERTINI, G.Evaluating Public Policies - Normative Models Beyond Cost 
Benefit Analysis, 2012. 
 
LUKES, S. Power. A Radical View.Macmillan, London. 1974. 
 
MARAVALL, J.M. Perspectivas teóricas y comparadas de la igualdad. Ed. 
Madrid, Fundacíon Argentaria & Visor Distribuiciones. p. 51-63. 1996. 
 
McFARLAND, A. Neopluralism.Annual Review of Political Science, v. 10, p. 
45-66. 2007. 
 
McCLOSKEY, D. On Oxfam´s Calculation of World Wealth ―Distribution”. In 
Inequality, Miths and Fallacies. Available in: 
<http://cafehayek.com/2014/01/deirdre-mccloskey-on-oxfams-calculation-of-
world-wealth-distribution.html>.  January, 2014. 
 
MARINI, C.; MARTINS, H. Um governo matricial: estruturas em rede para a 
geração de resultados de desenvolvimento. In: Congreso Internacional del 
CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 9. 
Madrid. 2004. 
 
MARKOVITS, D. Snowball Inequality: Meritocracy and the crisis of 
capitalism. Lee Kuan Yew School of Public Policy. Evening Talk. 2014. 
 
MATUS, C. PES:Teoria y ejercicios. Fundacion Altadir, Isla Negra. 1997. 
 
MELUCCI, A. Il gioco dell‘Io: il cambiamento di sé in una societá globale. 
Milano: Saggi/Feltrinelli. p.160.1991. 
 
MOORE, M. Criando valor público: gestão estratégica no governo.Letras e 
Expressões. 2003. 



 
 

34 
 

NEELY, A.; ADAMS, C. The Performance Prism. Financial times. Prentice 
Hall. 2002. 
 
NEELY, A. Business performance measurement: unifying theory and 
integrating practice. 2 ed. Cambridge University Press, 2007. 
 
OECD - The Organisation for Economic Co-operation and Development. 
Income Inequality and Poverty. Is everyone getting their fair 
share?Dsiponível em: < http://www.oecd.org/social/inequality-and-
poverty.htm>. Acessado em: 01/05/2014. 2014 
 
OXFAM. Oxfam´s Calculation of World Wealth ―Distribution”. In Inequality, 
Miths and Fallacies. Available in: <http://cafehayek.com/2014/01/deirdre-
mccloskey-on-oxfams-calculation-of-world-wealth-distribution.html>.  January, 
2014. 
 
PIKETTY, T. Capital in the twenty-first century. [Capital au XXIe siècle.] 
Tranalated by Arthur Goldhammer. The belknap Press of Harvad University 
Press. Cambridge, Massachusetts London, England. 2013. 
 
PMBOK. Project Management Institute. Four. Campus. 2004. 
 
PORTER, M. Competitive advantage: creating and sustaining 
performance. Free Press. 1985. 
 
RUMMLER, G.; BRACHE, A. Melhores desempenhos das empresas: uma 
abordagem prática para transformar as organizações através da 
Reengenharia.Makron Books. 1994. 
 
WILDAVSKY, A. Speaking Truth to Power: The Art and Craft of Policy 
Analysis. Little Brown, Boston. 1979. 
 
WITTFOGEL, K.A. Oriental Despotism.Yale University Press, New Haven. 
1963. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

35 
 

CAPÍTULO 3  
 
3. O PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO 
 

3.1. Introdução 
 

O processo de tomar decisões parece ser trivial, por ser corriqueiro, o 
que nem sempre pode ser considerado simples ou fácil, uma vez que, por mais 
simples que seja a decisão a ser tomada, esta sempre implicará em ganhos 
ou/e perdas, o que muitas vezes não é uma tarefa viável de se prever apesar 
de decisões serem tomadas a todo o momento, com diferentes níveis de 
importância. 
 Decidir se devemos utilizar serviços de transportes públicos ou veículos 
particulares, por exemplo, é bem diferente da decisão de construir ou não 
novas vias de acesso, alargar estradas ou ruas, ou construir rodovias. O 
segundo tipo de decisão talvez seja mais complicado, apesar de ambos 
implicarem em algum tipo de impacto. A segunda opção, possivelmente, 
representaria um impacto maior já que a decisão não afetaria apenas ao 
indivíduo em um específico momento, mas a toda a comunidade, naquele 
momento, e também ao longo do tempo, com reflexos na economia, sociedade, 
meio ambiente. 

Ou seja, diante dessa simples exposição podemos observar que tomar 
decisões é, de fato, um processo complexo, e possivelmente mais complicado 
ainda no contexto público (LASSWELL, 1956). acreditamos que governança e 
política como processos de “decisão" ou "decisão política" poderiam se 
intercambiar e facilitar esse entendimento. Nesse estudo, optamos por utilizar 
os seguintes termos sem distinção - "Processo de decisão" ou " decisão política 
" – por estamos focados em contexto de políticas públicas e governança. 
Nesse sentido, Choo (2003) propõe quatro Modelos de tomada de decisões: 
ambigüidade/conflito sobre objetivos X incerteza técnica (Figura 5): 

 
Figura 5: Modelos de tomada de decisão. 
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Fonte: PEREIRA e BARBOSA; Revista de Ciência da Informação (2008). 

EnquantoBeck (1992), apresenta cinco características específicas para o 
processo de decisão que consistem em: 

 

 um conjunto de processos de decisão ligadas por objetivos principais, recursos, 
áreas de interesse ou partes interessadas envolvidas. 

 um contexto público, considerando-se as leis, direitos e pelo princípio dae 
governança. É difícil identificar a pessoa ou as pessoas que terão a poder de 
decidir, então, quem é o decisor ou decisores políticos. 

 normalmente muitas questões são maldefinidas, os objetivos não são claros,os 
stakeholders são muitos edifíceis de detectar. 

 ações e políticas estão inter-relacionadas, e assim suas conseqüências. 

 o fator tempo é importante. 
 

Em geral, decisões políticas são tomadas por governos, corpos 
administrativos, atores nacionais  e/ou internacionais, e nesses casos, referem-
se a estas situações como "políticas públicas" (DAVIES, 2004). Desta forma, 
percebe-se que para que as políticas públicas sejam eficazes e, para resolver 
problemas de forma completa e orgânica, necessitam de uma abordagem 
estratégica e de longo prazo, mas o longo prazo está, muitas vezes, em 
contraste com o curto prazo da legislação, deste modo, os riscos e incertezas 
são altos e de difícil gestão (BECK, 1986), essa provavelmente seria uma das 
razões pelas quais o Sistema ONU passou tanto tempo à frente da tomada de 
decisões em Timor-Leste. 

O processo de decisão, então, exige em situações mais sensíveis, 
discussões, insights, sugestões e análise dos prós e dos contras. Na prática, 
exige análise e suporte para afirmar que a decisão escolhida é a melhor 
possível sob certas circunstâncias, oferecendo menos ônus e melhor retorno; 
combinando, dessa forma, informação com evidência, julgamento e experiência 
para tentar reduzir erros e melhorar o processo de tomada de decisão 
(DAVIES, 2004). Isto é especialmente verdadeiro quando as consequências 
das decisões têm apelo e impacto político, social e econômico, o que 
invariavelmente ocorre em políticas públicas (Figura 6). 
 
Figura 6: Modelos de tomada de decisão estratégica. 
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3.2. Proposta Metodológica 
 

Esse estudo parte de um extenso levantamento em fontes secundárias 
para a coleta de informações e para a compreensão do debate sobre a a 
questão da tomada de decisão em políticas públicas. Essa parte do estudo foi 
apoiada na revisão de literatura e das bases de dados disponíveis, 
fundamentalmente, relatórios, páginas de internet, periódicos e publicações 
especializadas. 

Foi realizado um mapeamento da produção científica e de relatórios de 
centros de pesquisa e de universidades que possuem pesquisas na área de 
avaliação e monitoramento, e que por sua vez, realizam de maneira sistemática 
experiências práticas de avaliação para diferentes governos e instituições. 

O discutido aqui buscou contribuir para o debate sobre o processo de 
decisão, e o papel que este alcança tanto no plano nacional quanto 
internacional. Dessa forma, o processo de tomada de decisão necessita de 
avaliação periódica desde a construção do processo, passando pela 
implementação do processo de decisão, sua realização, e por fim alcançando a 
conclusão do processo de tomada de decisão da política. 
 

3.3. Formulação de Políticas 
 

As “políticas” direta ou indiretamente influenciam as nossas vidas, e 
refletem-se em tudo o que nos rodeia. Iniciando esta discussão a partir de uma 
abordagem intuitiva pode-se definir política como objetos disformes, modelado 
pelas circunstâncias, onde um conjunto de ações inter-relacionadas pretende 
alcançar um conjunto de objetivos inter-relacionados em um período de tempo 
(LASSWELL, 1956). 

Ao abordar políticas públicas, é importante compreender que o conceito 
de políticas  públicas é, necessariamente, amplo e abstrato, devido à sua 
natureza intrínseca e necessidade de se moldar a diversas situações, devido a 
isto, várias definições têm sido cunhadas na busca de uma definição, muitas 
vezes com significados diferentes, porque os autores põem em foco diferentes 
aspectos do processo, como sujeitos, objetos e níveis de decisão distintos. 
Entretanto, na literatura, é possível identificar as principais características de 
políticas públicas, que seriam, relações entre assuntos diversos, diferentes 
níveis institucionais, duração ao longo do tempo, utilização de recursos 
públicos, processo de decisão e de não-decisão, e por fim, consequências 
(DYE,1972; JENKINS, 1978; DUNN, 1981; ANDERSON, 1984; HILL, 1997; 
KRAFT e FURLONG, 2007). 

É necessário ressaltar que toda política pública é um processo, e como 
tal implica em um conjunto de decisões em um contexto público, dessa forma, 
podemos considerá-la como “decisão política”. Este processo, por sua vez, 
acontece ao longo de um determinado período de tempo e envolvendo 
diferentes níveis de decisão, todos interagindo uns com os outros. Porém, esse 
processo necessário, seria por si só, suficiente para a boa tomada de decisão? 
Seria possível que o papel central fosse desempenhado pelo processo e não 
pela decisão (política) em si. Assim, a fim de procurar responder a estas 
questões sobre o processo decisório defendemos ser mais interessante 
desenvolver ferramentas que considerem o ciclo de decisão holisticamente e 
de forma interdisciplinar. 
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3.4. Tomada de Decisão sob a Ótica do Conceito de Evidência 
 

Em 1997, foi introduzido o conceito de “processo de decisão política 
baseada em evidência”, tendo sido definido como o método ou a abordagem 
que “fornece melhor informação” sobre políticas, programas e projetos, 
colocando a “evidência” de pesquisas no centro de desenvolvimento e 
implementação de políticas (DAVIES, 1999). É  importante ressaltar que essa 
ferramenta teria como objetivo informar o processo de decisão política, ao 
invés de apenas apontar eventuais objetivos da política  (SUTCLIFFE e 
COURT, 2005). Em outros termos podemos dizer que seria a integração da 
experiência e julgamento coma melhor evidência externa disponível a partir de 
pesquisa sistemática (DAVIES, 2004). 

Com a maturação dos estudos mais ênfase foi colocada sobre a 
necessidade de uma tomada de decisão política baseada em evidência, muito 
embora os pressupostos racionalistas terem sido desafiados a partir de uma 
perspectiva construtivista, pode-se argumentar que a tentativa de fundamentar 
a elaboração de políticas de conhecimento confiável - do quê, como e porquê - 
mantém a sua relevância e importância. A transparência na tomada de 
decisões políticas, ainda reside como pedra fundamental no campo de políticas 
públicas, e invariavelmente implica em falar de seu apelo persuasivo e poder 
político (DUBOIS e PRADE,1995; SANDERSON,2002). 
 

3.5. Formulação de Políticas como Resultado de Vários Fatores 
 

A "evidência" não seria o único determinante de decisão política, seria, 
sim mais um dos vários fatores que contribuem para o processo de decisão 
política. Parson (2012), descreve a utilização de evidência como o ponto de 
ruptura com a abordagem tradicional que identifica as pessoas e a política 
como os únicos fatores de formulação de políticas, por sua vez, Gray (1997) e 
Davies (1999, 2004) acreditam ser a introdução de uma tal maneira de pensar 
que produz uma mudança definitiva a partir do eixo da decisão intuitiva para 
uma decisão baseada em evidência, onde as decisões passam a ser baseadas 
nas opiniões e julgamentos, mais propriamente de especialistas. 

Além disso, segundo Davies (2004), essa distinção entre a decisão com 
base intuitiva e em evidência poderia ser visto como um método político neutro 
e objetivo para decidir, o que poderia causar certa controvérsia, uma vez que 
dados podem ser manipulados, interpretações podem ser subjetivas e práticas, 
em geral, estão ligadas à estruturas específicas, à conceitos, valores, e 
preferências. 

Conforme Davies (2004) deve-se superar a concepção "ingênua" em 
relação ao processo de decisão política baseada em evidência. As políticas são 
"objetos" complexos e o processo de decisão política é influenciado por 
diversos fatores relevantes, alguns impossíveis de se imaginar/esperar antes 
de acontecerem. O mesmo indiciou os seguintes fatores como de primordial 
importância para a decisão política baseada em evidência: experiência, 
conhecimento e julgamento; recursos; valores; hábito etradição; lobistas, 
grupos de pressão e consultores; e contingências. Assim, quando nada mais 
resta, o próprio processo de elaboração de políticas, agendas e decisões 
podem ser influenciadas por contingências imprevistas, forçando-se levar em 
conta as incertezas de longa duração, bem como as aspirações das futuras 
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gerações. Isso pode estar em contradição com a visão de curto prazo da 
política (PERRI, 2002). 

O estudo de políticas públicas abrange diversos modelos conceituais 
que, segundo Dye (2009), se originam de diferentes abordagens que, a 
princípio, não foram formulados com a finalidade de estudar a política pública, 
mas que oferecem um caminho de reflexão para o processo de tomada de 
decisão e, visam simplificar e esclarecer as idéias sobre políticas públicas, e 
identificar aspectos importantes de questões político-sociais. Vale ressaltar que 
não há a pretensão de esgotar os limites da abrangência dos assuntos aqui 
abordados, mas de destacar uma problemática que carece de atenção na 
discussão sobre desenvolvimento do processo de tomada de decisão em 
políticas públicas.  

A análise de políticas públicas tem sido permeada por diversos recortes 
analíticos que comportam diferentes abordagens teóricas e privilegiam marcos 
distintos como a racionalidade instrumental, as instituições, as redes, o 
processo e a participação social. Assim, Heidemann e Salm (2009) salientam 
que a transformação das políticas em ações e mudanças efetivas depende de 
teorias e modelos que auxiliem os agentes a pensá-las e operacionalizá-las. 
Dessa forma, apresentamos em seqüência as ferramentas (teorias), mais 
relevantes, para a compreensão do processo de tomada de decisão conforme 
as entendemos nessa pesquisa. 
 

3.5.1. Teoria da Decisão (TD) 
 

Ao apresentar-se a teoria da decisão (TD) - um amplo campo de estudo 
- tem-se por objetivo entender o significado de "boa tomada de decisão 
política", e quais são os seus constituintes. Devido ao fato da teoria da decisão 
(TD) ser um diversificado campo de estudo, o qual inclui um número de teorias 
e ferramentas, por vezes, irrelevantes para a nossa pesquisa. aqui 
comentamos, pontualmente, alguns conceitos e ferramentas úteis para a 
compreensão da proposta. De acordo com Ouerdane (2009), na (TD) as 
decisões são algo muito mais complexo, que apenas um "ato de escolha". 
Estas podem ser vistas como o resultado de um "processo de decisão", ou 
seja, um conjunto de atividades cognitivas que permitem ir de um problema à 
solução, a mudança de paradigma de um estado de mundo percebido como 
insatisfatório a um estado do mundo percebido como satisfatório, se existir 
algum (TSOUKIÁS, 2007; OUERDANE, 2009).  

Por sua vez, Rosenhead (1989); Shaw et al.(2007) defendem que a 
função da TD é auxiliar e suportar todo o processo de decisão e representaa 
situação do problema, a formulação de um problema, e também a construção 
de recomendações.  
 

3.5.2. Teoria de Opções Reais (TOR) 
 

Em 1977 o termo "Opções Reais" foi cunhado por Stewart Myers, e na 
literatura sobre TOR, há muitas referências sobre TD, mesmo que de forma 
breve (DIXIT e PINDYCK, 1994; DIXIT e PINDYCK, 1995; TRIGEORGIS,1995; 
TRIGEORGIS,1999;AMRAM e KULATILAKA, 1999; AMRAM e KULATILAKA, 
2000; SCHEWARTZ e TRIGEORGIS, 2001; SMIT e TRIGEORGIS,2004; MUN, 
2006). Entretanto, o inverso não ocorre com a mesma freqüência. 
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Conforme Kogut e Kulatilaka (2001), a TOR seria tecnicamente definida 
por “decisões de investimento”, o que seria caracterizado basicamente pela 
existência da incerteza e da irreversibilidade para o exercício destes fatores no 
momento adequado, onde uma opção só teria valor se e quando houver 
incerteza, apesar de deixar claro que a fonte relevante de incerteza não deva 
ser trivial. Por sua vez, a irreversibilidade seria uma característica facilmente 
esquecida, porém, significaria a incapacidade de revisitar um investimento ou 
decisão. A noção de irreversibilidade por isso seria essencial para a inércia das 
capacidades organizacionais como fonte do valor das opções, mas a 
irreversibilidade não significaria que não se possa mudar, ou que a 
transformação não seja possível. Neste tipo de estrutura, como disse Amram e 
Kulatilaka (1999), o mais importante não seria o modelo matemático ou técnico 
das opções de “formas de pensar”. Na verdade, haveria apenas uma “forma 
certa de pensar” sobre o futuro e esta seria, aceitar os riscos. Mesmo sendo 
possível construir um bom planejamento estratégico, essa característica da 
TOR definida por Amram e Kulatilaka (1999), como forma de pensar", poderia 
vir a ser o elemento mais relevante a fim de auxiliar no processo de tomada de 
decisões políticas. 

Neste ponto, seria importante jogar luz ao fato que a TOR poderia ser 
usada tanto como uma ferramenta de avaliação como também uma ferramenta 
processual, ou seja, como ferramenta capaz de contribuir ao pensamento do 
fazedor de política, e de novas estratégias. Compreendendo esta abordagem 
como uma "estratégia", no sentido  de considerar a possibilidade de incerteza 
e, a identificação dos riscos e as potenciais contingências como oportunidades. 
Esta abordagem pode mudar o processo de criação e estratégia também pode 
levar a diferentes políticas estratégicas ou investimentos, tornando o risco 
intrínseco em possibilidade de reajustamento e adaptação às contingências 
inesperadas. 
 

3.5.3. A abordagem da Teoria dos Sistemas (TS) 
 

Por sua vez Ham; Hill (1993) defendem que a teoria dos sistemas (TS) 
ofereceria uma melhor forma de conceituar complexos fenômenos políticos, ao 
enfatizar os processos, em oposição a instituições ou estruturas, e dessa 
forma, segundo Easton (1953), esta representaria um avanço, em relação aos 
tipos de análises mais tradicionais, no âmbito da ciência política e da 
administração pública. 

Essas duas visões permitiriam, a priori, se definir política como “um 
grupo de agentes e ações, complexas, conectadas por dependência de 
recursos”. Permitiria, dessa forma, abordar a dependência de uma organização 
ou agente em relação a seus pares através do exame do fluxo de recursos 
financeiros. Ham; Hill (1993), destacam três características da Análise de 
Política: as organizações são influenciadas pelas sociedades nas quais 
operam, dessa forma seria necessário assegurar que a análise do Estado seja 
baseada na compreensão de sua relação com a sociedade; e finalmente, 
considerar as atividades do Estado nas sociedades modernas como 
essencialmente uma atividade organizacional. Para Minogue (1983), dado que 
as políticas públicas produzem efeitos sobre a economia e a sociedade 
qualquer teoria que as explique satisfatoriamente deve também explicar as 
inter-relações entre Estado, Política e Sociedade.  
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De acordo com Pires (2002), a participação cidadã nas políticas públicas 
tenderia a intensificar a atividade de planejamento no interior dos governos, 
visto que a abertura do espaço à participação, conseqüentemente, instalaria 
um fluxo de informações entre a administração pública e o cidadão que imporia 
ao governo não só a necessidade de estabelecer um diálogo aberto e 
transparente, como também de organizar informações, metas, planos e prazos. 
Do mesmo modo, ela não deveria ser compreendida como um conceito neutro 
e, sim, como interação e ação social, cujo objetivo poderia ser a conservação, 
o aprimoramento ou a transformação da sociedade. As políticas públicas, como 
resultantes da atividade política, geralmente, envolvem mais de uma decisão e 
requerem diversas ações estrategicamente selecionadas para implementar as 
decisões tomadas (RUA, 1997). 

Assim, implica-se que aplicada às organizações, a TS permitiria 
contribuir ao processo de tomada de decisão como conjunto de entidades mais 
ou menos interdependentes e constituídas de partes, que seriam variáveis 
mutuamente dependentes. Além disso, alguns temas seriam mais ou menos 
comuns às teorias da organização e dos sistemas: os agregados de indivíduos 
inseridos no sistema, as relações entre os indivíduos e o ambiente do sistema 
organizacional, as interações dos indivíduos dentro do sistema e as condições 
necessárias para garantir a estabilidade do sistema. 

De acordo com Matus (1993), o modelo sistêmico tradicional tende a 
tratar o próprio sistema como algo estático e incontestável ou, pelo menos, 
sujeito a raras mudanças fundamentais. Este considera, como pressuposto, 
que, nesse modelo, o ator que planeja está fora ou sobre a realidade que 
planifica. O ator não coexiste nessa realidade com outros atores, que também 
planeja. Isso leva o planejador sistêmico, ao não aceitar que sua teoria se 
baseia neste pressuposto básico, coloque-se diante do seguinte dilema: ou 
aceita o pressuposto mencionado, e tem uma Teoria consistente, mas irreal 
nos seus pressupostos, ou o rechaça por ser irreal, mas então sua teoria é 
inconsistente. 

Matus (1993) rejeita, de início, a suposição de que o ator que planeja 
esteja fora da realidade e que a realidade planejada seja um objeto planificável, 
que não contém outros sujeitos criativos, que também planejam. Com isso, 
abrem-se novas portas para reformular, teoricamente, o planejamento, a 
função do planejador e o processo de tomada de decisão. 
 

3.5.4. Análise de Custo Benefício (ACB) 
 

O ACB tem uma longa história com diferentes usos e abordagens, com 
diferentes formas de ser definida e calculada. Nesse estudo não há intenção de 
considerar todos os aspectos da ACB, devido à vasta literatura existente e, 
porque este não é um dos nossos objetivos. Serão apenas considerados 
alguns elementos importantes para o nosso propósito. 

A ACB tem sido aplicada para auxiliar diferentes tipos de decisão, para 
resolver problemas muito diferentes e em áreas distintas, segundo Bouyssou et 
al., (2000) cita alguns exemplos como, economia, transportes, saúde pública e 
meio ambiente. Exigindo decisões complexas que afetam a vida cotidiana. 
 A ACB é então considerada como uma ferramenta padrão de avaliação 
de tais fatores para suporte de decisão política. Conforme Sen (2000) a ACB 
seria uma ferramenta utilizada para avaliar os impactos socioeconômicos de 
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investimento público podendo ser considerada como uma disciplina real. E, 
segundo Momigliano et al., (2001), como uma ferramenta que verifica se os 
benefícios (sociais), para a comunidade como um todo seriam maiores que os 
custos (custos sociais). 

Segundo defende Bouyssou et al., (2000), o envolvimento mais ativo de 
governos na economia, processo que se iniciou após a grande depressão e 
aumentou após a II Guerra Mundial, na década de 1950 e 1960, fortaleceu o 
uso dessa ferramenta, sendo assim, nesse  período a utilização dessa 
ferramenta cresceu até seu ponto mais alto (para mais detalhes ver 
DASGUPTA e PEARCE, 1974; LESOURNE, 1975; MISHAN, 1988; HANLEY e 
SPASH, 1993; BRENT, 1996; HUFSCHIMIDT, 2003). 

Acreditamos que o sucesso da ACB reside na sua racionalidade. Com 
efeito, não obstante as críticas e limites, a ACB é adotada e reconhecida como 
válida pelo seu pensamento filosófico, que é baseado em idéias e premissas 
consideradas coletivamente. A Análise de Custo-Benefício (ACB) realizaria um 
levantamento de todos os custos (CUSTOS POLÍTICOS?) gerados pela política 
que seriam, então, comparados com os benefícios gerados. No entanto, essa 
metodologia, no caso do processo de tomada de decisão, se coloca muitas 
vezes como insuficiente por se concentrar somente em informações 
financeiras, abandonando a complexidade do processo de negociação e 
decisão. 

Diante da diversidade de metodologias e ferramentas, a experiência 
sugere que em avaliação de políticas é conveniente à utilização conjunta 
dessas ferramentas, recorrendo a mais de uma delas para avaliar um programa 
de apoio ao processo de tomada de decisão política. Esse fato demonstra a 
própria mudança no entendimento do processo de tomada de decisão, 
abandonado o conceito do modelo linear de problema-solução por um modelo 
mais complexo, o que exige evidência e negociação. 

Dentre os modelos conceituais que permeiam o estudo sobre políticas 
públicas, destaca-se o modelo de processo que designa a política pública como 
um ciclo fundamentado em três fases político-administrativo: formulação, 
implementação e avaliação (FREY, 2000). A política pública também pode ser 
compreendida como uma atividade política, que segundo Muller e Surel (1998), 
depende da dinâmica da realidade, visto que esta é construída por distintos 
atores sociais, considerando que há uma conjuntura, correlações de forças e 
interesses em jogo. 
 

3.6. Considerações 
 

Nesse capítulo buscou-se apresentar brevemente uma série de teorias: 
a Teoria das Opções Reais (TOR), em comparação com a Teoria da Decisão 
(TS) e Análisede Custo-Benefício (ACB) e Teoria de Sistemas (TS), como 
forma de introduzir brevemente tanto aspectos teóricos quanto metodológicos. 

A intenção foi utilizá-las como referência específica ao contexto de 
políticas públicas e com o objetivo final de dar ao leitores noções básicas, a fim 
de compreender a idéia proposta, que se conecta por meio da abordagem 
conjunta de alguns conceitos destas quatro ferramentas, uma vez que 
acreditamos ser possível utilizar conceitos da TOR somadas às da TD, TS  a à 
ACB para criar um ferramenta de apoio ao processo de tomada de decisão 
política, a fim de construir e avaliar alternativas de uma forma mais coerente 
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com ocontexto público e com a natureza das políticas públicas. Foi procurado, 
mesmo que conceitualmente, considerar elementos relevantes da TD e mais 
especificamente a análise de idéias e conceitos decorrentes da TOR, TS e 
ACB. 

O objetivo foi apresentar a Teoria da Decisão (TD), a Teoria de Opções 
Reais, (TOR), a Análise de Custo-Benefício (ACB) e Teoria de Sistemas (TS), 
ressaltando os aspectos mais relevantes de cada uma, como fator contribuinte, 
no processo de tomada de decisão. Iniciou-se com uma introdução geral para 
explicar o que significa em nosso estudo o conceito de processo de tomada de 
decisão. Então passou-se a explicar o processo decisório auxiliado por suas 
ferramentas (Teorias). A apresentação seguiu este modelo de processo porque 
acreditamos ser importante compreender como as diferentes etapas funcionam 
tanto isoladamente como relacionado-se uns aos outros. Tal capacidade de 
evoluir é a flexibilidade necessária na criação e planejamento do investimento 
público, que envolve tempo e espaço, e onde o incerto, e variáveis, dentro ou 
fora do controle do tomador de decisão estão sempre presentes. 

Apresentando dessa forma as ferramentas nessa Tese, a partir dealguns 
elementos "construtivistas", como a parte central do estudo a fim de contribuir 
nos estudos do processo de tomada de decisão, mais especificamente, 
procurando dar  apoio aos decisores políticos em todo o território do processo 
político. Em resumo, o que foi buscado aqui foi apresentar as quatro mais 
importantes abordagens relacionadas com nossa pesquisa no contextode 
decisão política. Em todo caso, na opinião defendida nesse estudo, a questão 
fundamental não é determinar qual ferramenta é a mais precisa, uma vez que, 
ambas as quatro, possuem objetivos e campos de aplicação diferentes, onde a 
TOR é uma ferramenta essencialmente econômica e financeira que objetiva 
produzir avaliação econômica para auxílio gerencial, onde a TD é uma 
ferramenta auxiliar de decisão que visa produzir uma recomendação baseada 
na avaliação, o que não é, necessariamente, econômico, porém é certamente 
subjetivo. A ACB, por sua vez, enfocaria o levantamento de todos os custos 
gerados pela política que seriam, então, comparados com os benefícios 
gerados, e por fim,  a Teoria dos Sistemas (TS) que busca oferecer 
contribuições no entendimento de complexos fenômenos políticos e atores 
envolvidos. 

A Teoria da Decisão (TD), a Teoria de Opções Reais (TOR) e Análise 
Custo-Benefício (ACB), e Teoria de Sistemas (TS), todas teriam, a priori, o 
mesmo objetivo final, ou seja, fornecer recomendações úteis para alguém 
queestá tomando uma decisão (policy-maker). Em outras palavras cada uma 
delas poderia ser considerada como ferramentas auxiliares de decisão, porém, 
é na utilização conjunta de suas principais características que reside a 
importância de cada um em contribuir para o processo de tomada de decisão, 
ao contrário do que é comumente observado, em que se privilegia o uso de 
uma ou outra conforme o contexto e os interesses envolvidos. 

Concluindo esta breve análise sobre a TD, TOR, ACB e TS na literatura, 
fica evidente afirmar que a diferença básica entre as quatro teorias 
fundamentam-se na suas naturezas, e por consequência nas suas 
perspectivas: TOR e ACB teriam enfoque econômico/financeiro, enquanto a TD 
e TS, teriam como enfoque o poder de decisão. O que leva a considerar que 
economistas e analistas de decisão, na verdade, teriam formas semelhantes de 
racionalizar e entender o processo de tomada de decisão, o que mudaria, seria 
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a perspectiva, uma vez que economistas buscam preferências, valores e 
utilitários no mercado, onde o mercado seria considerado como um perfeito 
espelho da sociedade e se auto regula, enquanto os analistas de decisão 
procuram preferências, valores e utilitários diretamente como tomador de 
decisão, porque eles acreditam que o mercado não seria uma boa fonte. Ou 
seja, o resultado almejado, seria o mesmo, porém obtido como caminhos 
distintos, dessa forma a utilização de ambas as quatro, cada um com suas 
características intrínsecas, fazendo contraponto às demais seria de extrema 
valia no processo de tomada de decisão. 

De acordo com a literatura consultada é possível inferir que a teoria da 
decisão (TD) e teoria econômica não estão tão distantes uma da outra, estas 
teriam "apenas" perspectivas diferentes. Assim, em algumas hipóteses 
específicas, considerar a teoria econômicac om suas ferramentas como um 
ramo d eapoio à decisão seria perfeitamente possível e coerente. 

Por essas razões, acredita-se que é importante usar estas ferramentas a 
fim de construir processos e desenvolver ferramentas que dêem suporte à 
tomada de decisões dos decisores políticos. Superar as divisões seria 
fundamental, quando possível, como forma de desenvolver uma ferramenta 
eficaz de suporte à tomada de decisões. 

Entretanto na análise de políticas públicas, em geral, constituída sob a 
perspectiva de um ciclo que não deve ser concebido de forma simples e linear, 
não deveria, por definição, possuir um ponto de partida claramente definido. 
Conforme relatam Martes et al., (1999), deveria ser considerado como um 
complexo fluxo de ações e decisões de governo, um conjunto de atores sociais 
que dão sustentação à política e, finalmente, por “nós” ou “elos” críticos que 
representam a capacidade de coordenação interinstitucional. 

Diante disso, torna-se relevante incluir o saber dos atores locais que 
serão os beneficiários das políticas públicas, bem como as suas experiências, 
estilos de vida, percepções e valores, entre outros, como elementos positivos 
no processo de tomada de decisão. Com relação aos atores locais, Tenório et. 
al. (2008) destaca que esses são representados por todos agentes que, no 
campo político, econômico, social e cultural são portadores e fomentadores das 
potencialidades locais. 

Sendo assim, torna-se fundamental a superação dessa dicotomia entre 
os saberes para que haja uma gestão social de políticas públicas, com 
equilíbrio das ações e das responsabilidades entre as instituições públicas e a 
sociedade. É preciso, portanto, incentivar a criação de condições que 
favoreçam uma relação dialógica entre esses dois universos de significações, 
que é formado, por um lado, pelo saber técnico-científico dos representantes 
das instituições do setor público e, de outro, pelo saber local ou senso comum 
da sociedade. 

Nesse sentido, acrescentam-se as considerações feitas por Medeiros e 
Borges (2007) sobre a participação cidadã como instrumento fundamental na 
análise de políticas pública, e no processo de tomada de decisão. Observa-se 
que a administração pública gerencial não atende aos anseios para a 
democratização do Estado, o que leva, segundo Oliveira (2009), a refletir sobre 
uma nova forma de gestão pública. A realidade tem mostrado experiências 
fracassadas de planejamento, com planos discrepantes que no papel 
funcionam, mas, na prática, alcançam resultados decepcionantes ou 
desastrosos, que não levam em conta todos os fatores envolvidos no processo 
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de decisão e muitas vezes descriminam ou ignoram fatores imprevistos. Além 
disso, a ênfase dada à burocracia na formulação e no controle tende a colocar 
sombra na parte mais importante das políticas públicas - o processo de decisão 
– que, segundo Oliveira (2006), deve ser compreendido como uma construção 
política e social. 

A participação do cidadão também deve contribuir na implementação 
das políticas públicas por meio da institucionalização de uma gestão social que 
possibilitaria a co-gestão e a participação dos cidadãos nas decisões públicas 
(TENÓRIO e SARAVIA, 2007). Tal gestão deve ser permeada por uma ação 
política deliberativa, na qual o indivíduo participa decidindo seu destino como 
pessoa, eleitor, trabalhador ou consumidor: sua autodeterminação se dá pela 
lógica da democracia e não pela lógica do mercado (PAES DE PAULA, 2005). 

Portanto, trata-se de estabelecer uma gestão pública que não 
centralizasse o processo decisório no aparelho do Estado e contemplasse a 
complexidade das relações políticas, Essa orientação deve ser permeada por 
um projeto político que procure ampliar a participação dos atores sociais na 
definição da agenda política, criando instrumentos que possibilitassem maior 
controle social. A gestão social, de acordo com Tenório e Saraiva (2007), 
agrega valores democráticos à gestão pública, visto que o processo decisório 
considera a soberania popular e é voltada ao interesse público. Como uma 
orientação para a gestão de políticas públicas, a gestão social incorporaria a 
participação da sociedade por meio de um processo deliberativo e dialógico, 
uma vez que os cidadãos fazem parte do processo de planejamento, 
implementação, e tomada de decisão política. 

A participação deve ser visualizada como um caminho a ser perseguido 
para que se instaure um desenvolvimento legítimo, ou seja, que vá além dos 
moldes econômicos, considerando as complexidades e as subjetividades que 
envolvem a sociedade (SILVA e SILVA, 2009). Reconhecendo a dialética que 
se instaura no processo de decisão política, e reforça a necessidade de 
reconhecer a gestão social amparada pela participação de diversos atores da 
sociedade civil no processo de elaboração, implementação e avaliação e 
tomada de decisões em políticas públicas. Desse modo, a implementação de 
políticas públicas por meio de práticas participativas, conforme ressaltam 
Tenório et al. (2008), deve se fundamentar em esforços articulados de atores 
estatais e da sociedade, dispostos a levar adiante projetos que surjam da 
negociação de interesses, inclusive divergentes e em conflito, enriquecendo o 
processo de tomada de decisão. 

De um modo geral, pode-se observar que os modelos conceituais 
tendem a apresentar elementos que são fundamentais na análise de políticas 
públicas e no entendimento do conceito do processo de tomada de decisões, 
segundo diferentes perspectivas. Ao fundamentar a análise de políticas 
públicas no modelo processual, também chamado de ciclo de decisão política, 
pode-se observar que a sua principal pressuposição está na visão estratégica 
que reconhece a necessidade do uso das clássicas funções administrativas de 
planejar, organizar, dirigir e controlar, cujos significados são traduzidos nas 
etapas de formulação, implementação, avaliação, e tomada de decisão. Ao 
focar essencialmente nessa visão estratégica, o analista corre o risco de 
interpretar o processo de tomada de decisão como uma mera ação 
administrativa dividida em etapas e de desconsiderá-la como um produto 
complexo de forças do contexto político e social. Foi nesse sentido que essa 
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pesquisa procurou revisitar ferramentas e conceitos caros ao processo de 
tomada de decisão, mas de modo a apresentar algumas idéias que 
procurassem contribuir com o foco estratégico da análise de políticas públicas 
e do processo de tomada de decisão, conjugando-o com elementos que 
reforçam a necessidade de um olhar interdisciplinar nos estudos e na gestão 
das políticas públicas, considerando o público nesta esfera. 

Vale destacar que esse trabalho não teve como pretensão o 
esgotamento da temática apresentada, visto que apenas incita algumas 
questões que podem ampliar o olhar sob o modelo processual de tomada de 
decisão em políticas públicas, o qual não deve se centrar apenas na 
operacionalização de etapas orientadas pela busca da tríade eficiência-
eficácia-efetividade, que são tão propagadas pelo foco estratégico de tomada 
de decisão na administração. Outras questões devem ser qualificadas, 
desdobradas e complementadas por diferentes abordagens da Ciência Política, 
como também de outras Ciências Humanas – como a Sociologia e 
Antropologia, e não somente – ou num diálogo interdisciplinar entre elas 
(ROMANO, 2009). Sob essa perspectiva, acreditamos na contribuição deste 
estudo, como desenvolvimento de um trabalho empírico, utilizando o ciclo de 
políticas públicas como forma de suscitar essas relações interdisciplinares, 
contribuindo assim no desvendamento de questões pertinentes a este campo 
de estudo. 

Para superar os limites dos modelos vigentes de análises de políticas, 
propomos a necessidade em primeiro lugar, de considerar as múltiplas 
dimensões da experiência e do entendimento, atentando para a complexidade 
dos fenômenos – seu caráter processual, contextual, dinâmico e flexível –, só 
apreensível pelo entendimento de sua realização na prática. Esta perspectiva 
dá à noção de experiência um lugar central nas formulações teórico-
metodológicas. 

Assim, afirmamos que a compreensão do porquê políticas e instituições 
funcionam ou falham no processo de tomada de decisão, penetra diretamente 
nos fatores inerentes do próprio processo de tomada de decisão política e dos 
atores envolvidos, e não se limita a perceber como elas estão constituídas 
formalmente. 
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Timor-Leste.Fonte: ONG JDRAC, ONG 

Japonesa (2013). 

Fonte: ONG Timor-Leste (FONGTIL) hamutuk ho 
Rede CGT (Core Group Transparency) (2013). 

Figura 7: Meios de participação da 
sociedade civil (ONGs). 

CAPÍTULO 4 
 
4. OS ATORES POLÍTICOS EM TIMOR-LESTE. O ESTUDO DAS 

ORGANIZAÇÕES.  
 

4.1. Introdução 
 

Este capítulo busca analisar 
a participação dos atores 
governamentais e não 
governamentais a partir de três 
diferentes visões: na primeira, uma 
abordagem de análise política 
clássica, o que nos permite 
entender o ciclo do processo político 
e a distribuição de poder dentro dele 
- a delimitação das esferas de 
atuação da ONU; na segunda, uma 
visão geral de uma série de 
abordagens associadas com a 
identificação de ONGs locais e 
internacionais, em conjunto, como 
atores não governamentais – 
conforme representado na Figura 7, 
que acrescentam esclarecimentos 
adicionais sobre o contexto no qual 
os atores agem para promover seus 
interesses; e na terceira, uma 
análise da rede de interações entre 
estes atores que abraça interesses 
e articulação como seus papéis 
políticos fundamentais.  

Neste capítulo se admite que 
atores não governamentais - ONGs 
- agem como grupos de interesse quando trabalham diretamente para articular 
e pressionar por demandas específicas dentro do processo político, 
caracterizadas pela organização de movimentos sociais que por analogia e 
definição, são associações e organizações de ação coletiva. As ONGs 
engendram uma relação fundamental entre a prestação de serviços e consulta 
política e desfrutam de uma legitimidade que, muitas vezes, não está 
contemplada na ciência política, onde as perspectivas da sociologia na 
mobilização social e participação política de grupos de interesse e movimentos 
sociais são elementos importantes deste processo. As ONGs são a 
manifestação atual da ação coletiva e, neste papel buscam ganhar acesso ao 
processo de tomada de decisão e assegurar a sua influência dentro dela, e 
acreditamos que as ONGs tenham, aparentemente, se tornado parte do 
processo político em democracias industrializadas, porém ainda há pouca 
compreensão dos resultados da sua participação no processo político em 
países menos desenvolvidos, onde se questiona se estas são verdadeiramente 
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atores operativos, capazes de acumular o poder de influenciar outros atores ou 
não. 

A estrutura deste capítulo permite explorar as atividades dos diferentes 
atores e a distribuição de poder entre eles. São, no entanto, os elementos 
recolhidos a partir das abordagens detalhadas nos capítulos 2 e 3, que 
permitem identificar os fatores específicos que determinam a participação da 
ONU e das ONGs em Timor-Leste. Enquanto o Capítulo 2 analisou as diversas 
abordagens dos domínios sociais e políticos da análise de políticas e 
governança, o capítulo 3 explorou o domínio organizacional e as inter-relações 
entre os processos de tomada de decisão. 

Em Timor-Leste se testemunha a reinvenção e revitalização artificial do 
sistema político democrático, com o desenvolvimento de políticas encadeadas 
por diversos atores, ONU, ONGs, governos estrangeiros – geopolítica no mais 
puro estado – através de agências de desenvolvimento e estruturas auxiliares 
que prometeram o retorno do controle direto sobre o processo político para os 
cidadãos. Assim foi buscado analisar a incorporação geral destes atores em 
sistemas de tomada de decisão, avaliar como isso se aplica e como estes 
atores optam ou são forçados a se organizar. O que explica então as escolhas 
estratégicas feitas por ONGs e quais são as estratégias de resposta de outros 
atores, em particular, do governo? Para começar a responder a estas 
perguntas, precisamos de ferramentas analíticas para avaliar o papel destes 
atores no processo político (A literatura na Parte I desta tese – a tese foi 
dividida em três partes - é parte necessária para uma análise completa). 
Entretanto, nesse capítulo, o primeiro da segunda parte, foi buscado reunir as 
diferentes abordagens dos capítulos anteriores para criar a base de um sistema 
unificado de análise interdisciplinar, dos fatores que influenciam a participação 
destes atores no processo político e de governança. 
 

4.2. Os Modelos de Organizações e o Processo de Elaboração de 
Políticas 

 
O estudo das organizações e da formulação de políticas tem evoluído 

muito nas últimas décadas, desde Weber (1961), para quem “todo poder se 
manifestado e funciona como administração”, em referência aos enfoques 
estruturalistas e comportamentais, que incorporam variáveis inerentes ao 
contexto externo e interno no âmbito das organizações. Para Weber (1961) as 
organizações são elementos centrais no processo de elaboração de políticas. 
São o locus onde ocorre o processo decisório, o principal agente responsável 
pela implementação das políticas e, freqüentemente, onde se avalia o resultado 
das políticas que nela se formulam e implementam.  

Também no caso das organizações é possível “destilar” modelos 
capazes de serem usados para sua análise. Apoiando-se na contribuição de 
Elmore (1978), é possível classificar as organizações em quatro tipos tomando 
como referência particular o momento da implementação e relacionando-as a 
quatro categorias de análise. Para cada um dos tipos, a Implementação é 
entendida, respectivamente, como um sistema de gerenciamento, como um 
processo burocrático, com desenvolvimento organizacional e com um processo 
de conflito e barganha (negociação) referido a quatro categorias de análise - 
princípio central; distribuição de poder; processo de formulação de políticas, e; 
o processo de implementação de políticas propriamente dito.  
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Fonte: ONU(2014).. 

Figura 8: Sede da ONU em Nova Iorque  e 
seu símbolo. 

Nesse sentido, um dos enfoques por onde passa esse estudo propõe 
uma avaliação crítica do papel e das responsabilidades das Missões de Paz da 
ONU para o desenvolvimento e estabilização em Timor-Leste.  

 
4.3. A Organização das Nações Unidas – ONU 

 
      Inicialmente buscamos discutir a 

origem, metas e objetivos da 
Organização das Nações Unidas, e o 
papel decisivo que esta organização 
desempenhou e desempenha no 
processo de pacificação, e influências 
em políticas de desenvolvimento e 
estabilização em diversos países pelo 
mundo afora, com enfoque em Timor-
Leste. Não existe aqui a pretensão de 
esgotar ou mesmo analisar a fundo 
todos os itens propostos, a função deste 
texto é simplesmente fazer um 
apanhado geral das ações da ONU, sua 
atuação em Timor-Leste e gerar 
referências para que os leitores possam 
num segundo momento aprofundar 
seus conhecimentos sobre os tópicos 
abordados por meio de outras 
bibliografias.  

A Organização das Nações 
Unidas – ONU – é uma organização 
internacional fundada em 1945 após a 

Segunda Guerra Mundial, onde inicialmente 51 países se agruparam para 
manter a paz e a segurança internacionais, desenvolver relações amistosas 
entre as nações e promover progresso social, melhores padrões de vida e 
direitos humanos (Figura 8). Seus principais objetivos seriam: 

 

 Manter a paz em todo o mundo; 

 Desenvolver relações amistosas entre as nações; 

 Ajudar os países a trabalharem em conjunto para melhorar a vida das pessoas, 
principalmente os mais pobres, vencer a fome, a doença, o analfabetismo e 
encorajar o respeito pelos direitos e liberdades dos outros; 

 Ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para alcançar esses 
objetivos. 
 

A ONU pode ser vista como um emaranhado institucional de sistemas e 
instâncias criados, em princípio, com o objetivo de construção da Segurança 
Coletiva (OLIVEIRA e LESSA, 2006). Devido ao seu caráter internacional único 
e os poderes que a sua Carta de fundação concede, a organização pode agir 
em uma ampla gama de questões, e proporcionar um fórum para os seus 193 
Estados-membros expressarem pontos de vista por meio da Assembléia Geral, 
do Conselho de Segurança, do Conselho Econômico e Social e de outros 
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órgãos e comitês influenciando diretamente, em certos casos, a formação, 
implantação e avaliação de políticas públicas. 

O trabalho das Nações Unidas atinge todos os cantos do globo, por meio 
de suas agências especializadas, fundos e programas, embora as ações mais 
conhecidas sejam as de manutenção e consolidação da paz, prevenção de 
conflitos e assistência humanitária. A organização trabalha em uma ampla 
gama de questões fundamentais desde desenvolvimento sustentável, meio 
ambiente e proteção aos refugiados, ajuda humanitária, combate ao terrorismo, 
desarmamento e a não-proliferação de armas, a promoção da democracia, 
direitos humanos, igualdade de gênero e avanço das mulheres, governança 
econômica, desenvolvimento social e saúde internacional, minas terrestres, até 
a expansão da produção de alimentos, com objetivos de coordenar os esforços 
para um mundo mais seguro para esta e futuras gerações (ONU, 2013). 
Segundo a ONU (2013), são as seguintes suas principais atividades: Polícia da 
ONU, Segurança, Estado de Direito, Governança Democrática, 
Desenvolvimento, Ajuda Humanitária, UNCT - UN Country Team. Relativo ao 
desenvolvimento a ONU foca seus esforços em: questões de gênero, 
internacional compact, e assuntos socioeconômicos. 

A precursora das Nações Unidas foi a Liga das Nações, uma 
organização concebida durante a Primeira Guerra Mundial e estabelecida em 
1919 sob o Tratado de Versalhes, "para promover a cooperação internacional e 
buscar a paz e a segurança". A Organização Internacional do Trabalho também 
foi criada pelo Tratado de Versalhes como uma agência afiliada da Liga das 
Nações. A Liga das Nações cessou as suas atividades depois de não 
conseguir impedir a Segunda Guerra Mundial (ONU, 2013), e se mostrar 
ineficaz pelo fato desta organização exigir unanimidade nas votações, e não 
imprimir um caráter de obrigatoriedade na execução de suas decisões perante 
os Estados membros tanto na Assembléia Geral, quanto no Conselho de 
Segurança, sendo assim, a multiplicidade de interesses presentes entre os 
países membros fez com que a Liga das Nações fosse paralisada (OLIVEIRA e 
LESSA, 2006). 

Sendo assim, a ONU surge das experiências malsucedidas na Liga das 
Nações e tenta organizar as relações entre Estados no período do pós-
Segunda Guerra Mundial, respeitando a hierarquia de poder existente entre os 
Estados àquela época, buscando garantir a participação de atores-chave no 
cenário internacional, cedendo assento permanente a eles no Conselho de 
Segurança e direito de veto (OLIVEIRA e LESSA, 2006). O nome "Nações 
Unidas", cunhado pelo presidente dos Estados Unidos Franklin D. Roosevelt 
foi, então, usado pela primeira vez na Declaração das Nações Unidas, em 
Primeiro de janeiro de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, quando 
representantes de 26 nações comprometeram seus Governos a continuar a 
lutar juntos contra as Potências do Eixo (ONU, 2013). A ONU apresenta, por 
fim, um perfil mais realista que a Liga das Nações, que, entretanto, demanda 
uma readequação ao mundo contemporâneo por meio de reformas que 
agreguem novos membros refletindo o equilíbrio de poder atual com potências 
emergentes. 

Delegados da China, da União Soviética, do Reino Unido e dos Estados 
Unidos reunidos em Dumbarton Oaks, Estados Unidos, em Agosto-Outubro de 
1944 deliberaram sobre a base das propostas elaborada por estes governos 
para a criação deste organismo internacional, com os representantes dos 50 
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países assinando a Carta de Criação em 26 de junho de 1945 reunidos em San 
Francisco, Estados Unidos, na Conferência das Nações Unidas. A Polônia, que 
não esteve representada na conferência, assinou mais tarde e se tornou um 
dos originais 51 Estados-Membros. A ONU entra oficialmente em existência em 
24 de outubro de 1945, quando a Carta foi ratificada pela China, França, União 
Soviética, Reino Unido, Estados Unidos (ONU, 2013). 

 
4.4. As Nações Unidas e as Missões de Paz em Timor-Leste 

 
Assim como vários conceitos comumente ligados à ONU, as Missões de 

Paz (peacekeeping missions) não possuem definição clara e consensual, pode-
se dizer de maneira geral que se caracterizam pela intenção de manter o status 
quo em uma determinada região, ou fornecer condições para que determinada 
estrutura organizacional/política seja construída após o término de conflitos, 
sem inimigos específicos, limitam-se a garantir a paz sem o uso de força, uma 
vez que os “boinas-azuis”- soldados a serviço das forças de paz - deveriam 
portar somente armas leves, e serem oriundos de Estados não envolvidos no 
conflito, ou que não possuam interesses particulares na região - o que nem 
sempre ocorre. A crise no canal de Suez em 1956 marca o início deste tipo de 
missão, em princípio, para que uma Missão de Paz seja efetivada se faz 
necessário o consentimento do Estado no qual a missão é instalada, o 
Conselho de Segurança dá o aval, o Secretário-Geral comanda, e as ações 
são, então, realizadas por representantes designados, consultores, assessores 
e especialistas (OLIVEIRA e LESSA, 2006). 

A Assembléia Geral das Nações Unidas colocou Timor-Leste na agenda 
internacional em 1960, quando este território foi acrescentado à sua lista de 
Territórios não auto-governados. Naquela época, Timor-Leste era ainda 
administrado por Portugal. Quatorze anos depois, em 1974, Portugal procurou 
estabelecer um governo provisório e uma assembléia popular que deveria 
determinar o estatuto de Timor-Leste - A guerra civil eclode entre os que 
almejavam a independência e os que defendiam a manutenção da integração 
com a Indonésia. Incapaz de controlar a situação, devido a problemas políticos 
ocasionados pela Revolução dos Cravos, Portugal abandona o país. A 
Indonésia intervém militarmente e integra Timor-Leste, ao seu território, como 
sua 27ª província em 1976. As Nações Unidas, entretanto, jamais 
reconheceram essa integração, e tanto o Conselho de Segurança quanto a 
Assembléia Geral requerem a retirada imediata da Indonésia alguns anos 
depois, em 1982. A pedido da Assembléia Geral, os sucessivos Secretários-
Gerais mantiveram conversações regulares com a Indonésia e Portugal no 
sentido de resolver a situação do território. Em junho de 1998, a Indonésia 
propôs uma autonomia limitada para Timor-Leste, de modo que o mesmo ainda 
permanecesse como parte da Indonésia. À luz desta proposta, as negociações 
progrediram e resultaram em um conjunto de acordos entre a Indonésia e 
Portugal, sendo o principal assinado em Nova Iorque, em 5 de Maio de 1999. 
Os dois Governos confiavam ao Secretário-Geral à organização e a realização 
de uma "consulta popular", a fim de verificar se os timorenses aceitariam ou 
rejeitariam uma autonomia especial para Timor-Leste dentro da República 
unitária da Indonésia (UNMISET, 2002). 

De acordo com a Resolução 1246 (1999), de Junho de 1999, é 
autorizado, pelo Conselho de Segurança, o estabelecimento da “Missão das 
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Nações Unidas em Timor-Leste” entre junho e Outubro de 1999 - United 
Nations Mission in East Timor (UNAMET), inicialmente com o objetivo de 
organizar e realizar uma consulta popular para saber se o povo timorense 
aceitaria uma autonomia especial como parte da Indonésia ou rejeitaria a 
proposta de autonomia especial. O que acabou por resultar na separação de 
Timor-Leste da Indonésia.  

A UNAMET foi uma missão política, baseada em acordos assinados em 
05 de maio que estipularam que após a votação, esta missão deveria 
supervisionar um período de transição até à execução da decisão do povo de 
Timor-Leste, ou seja, separação da Indonésia e início do processo de 
independência política. Em 30 de agosto de 1999, ao redor de 98% dos 
eleitores registrados em Timor-Leste foram às urnas decidir pela autonomia do 
território por uma margem de 78,5% a favor da emancipação política, e 21,5% 
contra, corroborando a proposta de autonomia e dando início ao que se 
esperava fosse o início do processo de transição para a independência 
(UNAMET, 1999). 

Após o anúncio do resultado, as milícias pró-integração, por vezes com 
o apoio de elementos das forças de segurança indonésias, lançaram uma 
campanha de violência, saques e incêndios em todo o território. O Conselho de 
Segurança atuou diplomaticamente na busca de deter a violência, e pressionar 
a Indonésia a cumprir sua responsabilidade de manter a segurança e a ordem 
no território timorense, o que foi infrutífero até o momento. Porém, em 12 de 
setembro de 1999, o Governo da Indonésia cede à ação da comunidade 
internacional, e o Conselho de Segurança autoriza por meio da Resolução 
(S/RES/1264), aprovada por unanimidade em 15 de Setembro de 1999, o envio 
da força multinacional - International Force for East Timor (INTERFET) - ao 
país, sob uma estrutura de comando unificada dirigida pela Austrália para 
restaurar a paz e a segurança em Timor-Leste, como forma de proteger e 
apoiar a UNAMET no desempenho das suas tarefas e, dentro das capacidades 
de força, para facilitar as operações de assistência humanitária (UNAMET, 
1999).  

Em 19 de Outubro de 1999, a Assembléia Consultiva do Povo da 
Indonésia reconheceu formalmente o resultado da consulta. Pouco tempo 
depois, em 25 de outubro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
através da Resolução 1272 (1999), estabeleceu a Administração Transitória 
das Nações Unidas em Timor Leste (UNTAET - UN Transitional Administration 
in East Timor) como, uma operação integrada de paz multidimensional 
totalmente responsável pela administração de Timor-Leste durante a sua 
transição para a independência. Foi considerado assim, como uma operação 
de manutenção da paz. O Conselho de Segurança estabelecido assim pela 
UNTAET, devido à rejeição pela maior parte dos timorenses de autonomia 
especial, passa a exercer autoridade administrativa sobre Timor-Leste durante 
a transição para a independência. A transferência de autoridade para a ONU 
teve como objetivo interromper o conflito, e o estabelecimento de uma missão 
de paz internacional, a Administração Transitória das Nações Unidas em 
Timor-Leste entre Outubro de 1999 e Maio de 2002 - The United Nations 
Transitional Administration in East Timor (UNTAET). Esta missão de paz, 
efetivada por meio da Resolução 1272 (UNTAET) visava proporcionar 
segurança e manter a lei e a ordem em todo o território de Timor-Leste, 
estabelecer uma administração eficaz para auxiliar no desenvolvimento de 

http://www.un.org/peace/etimor99/etimor.htm
http://www.un.org/peace/etimor99/etimor.htm
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FInternational_Force_for_East_Timor&ei=qoACUoO0C4K09gS1joC4DQ&usg=AFQjCNHeZVK6UUH0kdC6ZBTTknHsDpzm1g&bvm=bv.50310824,d.eWU
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fen%2Fpeacekeeping%2Fmissions%2Fpast%2Fetimor%2Fetimor.htm&ei=k62HU9yoDYWPqAaGqIG4DQ&usg=AFQjCNEUfIjNtOuOY9hs7I874XDh2bWduQ&bvm=bv.67720277,d.b2k
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fen%2Fpeacekeeping%2Fmissions%2Fpast%2Fetimor%2Fetimor.htm&ei=k62HU9yoDYWPqAaGqIG4DQ&usg=AFQjCNEUfIjNtOuOY9hs7I874XDh2bWduQ&bvm=bv.67720277,d.b2k
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.un.org%2Fen%2Fpeacekeeping%2Fmissions%2Fpast%2Fetimor%2Fetimor.htm&ei=k62HU9yoDYWPqAaGqIG4DQ&usg=AFQjCNEUfIjNtOuOY9hs7I874XDh2bWduQ&bvm=bv.67720277,d.b2k
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Sérgio Vieira de Mello (1948-2003) – 
 
Dentre outras realizações teve papel de 
destaque no processo de estabilização 
política da península Balcânica, 
principalmente na Guerra da Bósnia 
(1991/92) e nos conflitos em Kosovo. Na sua 
mais notável realização, comandou a 
reconstrução da ex-colônia portuguesa de 
Timor-Leste, vindo a falecer em uma 
explosão que atingiu a sede da ONU em 
Bagdá, Iraque, em 19 de Agosto de 2003. 

 
Fonte: ONU (2013). 

 

serviços civis e sociais, assegurar à coordenação e prestação de assistência 
humanitária, a reabilitação de assistência humanitária, a reabilitação e 
assistência para o desenvolvimento para apoiar a construção da capacidade de 
autogoverno, e para auxiliar na criação de condições para o desenvolvimento 
sustentável (UNTAET, 1999). 

Em fevereiro de 2000, com a implantação completa da UNTAET, o 
comando das operações militares foi transferido da INTERFET a Força de 
Manutenção de Paz das Nações Unidas para a UNTAET, que posteriormente 
iniciou um processo de reorganização de si mesma para se assemelhar mais 
de perto o futuro governo de Timor-Leste e para aumentar a participação direta 
dos timorenses (UNTAET, 1999). 

Posteriormente foi estabelecida a Missão das Nações Unidas de Apoio 
no Timor-Leste - United Nations Mission of Support in East Timor (UNMISET) – 
entre maio de 2002 e maio de 2005, pela Resolução 1410 (2002) aprovada por 
unanimidade pelo Conselho de Segurança em 17 de Maio de 2002. A Missão 
foi estabelecida com o mandato para prestar assistência às estruturas 
administrativas principais críticas para a viabilidade e a estabilidade política do 
Timor-Leste, para proporcionar a aplicação da lei interina e segurança pública e 
para auxiliar no desenvolvimento do Serviço Policial de Timor-Leste (SPTL), e 
contribuir para a manutenção da segurança interna e externa do novo país.  

Foi, também, considerada uma missão de paz, incumbida de prestar 
assistência ao “recém-
independente” Estado até que todas 
as responsabilidades operacionais 
fossem totalmente transferidas para 
as autoridades locais, e para dar 
condições para que a nova nação, 
agora chamada de “República 
Democrática de Timor-Leste”, 
atingisse a auto-suficiência política 
e institucional. O Conselho decidiu 
que a Missão, a ser chefiada por um 
Representante Especial do 
Secretário-Geral – o brasileiro 
Sérgio Vieira de Mello - que 
inicialmente comandou 1.250 
policiais civis e uma tropa militar 
inicial de 5.000 militares, incluindo 
120 observadores militares. A 
componente civil incluiria pontos 
focais para questões de gênero e 
HIV/AIDS, um grupo de apoio civil 
de até 100 pessoas preenchendo 
funções essenciais, a Unidade de 
Crimes Graves e uma Unidade de 
Direitos Humanos.  

O Conselho decidiu que a 
redução da UNMISET deveria 
avançar o mais rapidamente 
possível, após avaliação cuidadosa 
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Fonte: ONU(2012). 

Figura 9a: Secretário-Geral da ONU à época, Kofi Annan 

(Esq.) é recebido por Xanana Gusmão (Centro) e o brasileiro 
Sérgio Vieira de Melo (Dir.) em 1999. 

Figura 9b: Como alto comissário das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos, posição que ocupou até 2003, quando tirou 
uma licença de quatro meses para trabalhar no Iraque, a 
pedido do secretário-geral da ONU, Kofi Annan (esq). 

da situação no terreno, e que a missão, durante um período de dois anos, 
deveria devolver integralmente todas as responsabilidades operacionais para 
as autoridades de Timor-Leste, o quanto antes possível, sem comprometer a 
estabilidade. Pelas mesmas resoluções, o Conselho de Segurança prestou 
homenagem à dedicação e profissionalismo da UNTAET e à liderança do 
brasileiro Representante Especial do Secretário-Geral, Sérgio Vieira de Mello, 
em ajudar o povo de Timor-Leste no processo de transição para a 
independência (UNMISET, 2002) (ver Figuras 9a e 9b). 

Sérgio Vieira de Mello - dentre outras realizações teve papel de 
destaque no processo de estabilização política da península Balcânica, 
principalmente na Guerra da Bósnia (1991/92) e nos conflitos em Kosovo. Na 
sua mais notável realização, comandou a reconstrução da ex-colônia 
portuguesa de Timor-Leste, vindo a falecer em uma explosão que atingiu a 
sede da ONU em Bagdá, Iraque, há 10 anos em 19 de Agosto de 2003, 
deixando pelo menos outros 15mortos e 40 feridos (UNRIC, 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uma vez que a UNMISET se retirou - o mandato foi concluído em maio 

de 2005 -, uma nova missão política buscou apoiar o desenvolvimento das 
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instituições do Estado e da polícia fornecendo treinamento em observância à 
governança democrática e direitos humanos por meio do estabelecimento do 
Escritório das Nações Unidas em Timor-Leste - United Nations Office in Timor-
Leste (UNOTIL) de maio de 2005 a agosto de 2006 – Por meio da Resolução 
1599 (2005), de 28 de Abril de 2005, visando apoiar o desenvolvimento de 
instituições estatais fornecendo até 45 conselheiros civis, apoiar o 
desenvolvimento da polícia através do fornecimento de até 40 assessores 
policiais, e apoiar o desenvolvimento da Unidade de Patrulhamento de 
Fronteiras (UPF), fornecendo até 35 conselheiros adicionais, 10 dos quais 
poderiam ser conselheiros militares, assegurando a formação em observância 
da governança democrática e direitos humanos, fornecendo até 10 funcionários 
de direitos humanos, e revendo o progresso em todas as tarefas expressando 
o seu compromisso contínuo com a promoção de estabilidade de longa 
duração em Timor-Leste.  

O Conselho de Segurança solicitou que a UNOTIL, ao implementar o 
seu mandato, enfatizasse a transferência adequada de habilidades e 
conhecimentos, a fim de fortalecer a capacidade das instituições públicas 
timorenses para entregar os seus serviços em acordo com os princípios do 
Estado de direito, da justiça, dos direitos humanos, da governança 
democrática, da transparência, da responsabilidade e do profissionalismo. 
Encorajando o Governo de Timor-Leste a agir em conjunto com agências 
humanitárias, ONGs, e instituições financeiras multilaterais ao planejar 
imediatamente uma transição rápida de uma missão política especial para um 
quadro de assistência ao desenvolvimento sustentável (UNOTIL, 2005). 

A UNOTIL foi programada para terminar o seu mandato, em maio de 
2006, e o Conselho de Segurança já havia fornecido recomendações para o 
período pós-UNOTIL. No entanto, uma série de eventos que culminaram em 
uma crise política, humanitária e de segurança de grandes dimensões levou o 
Conselho a prolongar o mandato da UNOTIL e, finalmente, em agosto de 2006 
foi estabelecida uma nova fase da Missão Integrada das Nações Unidas em 
Timor-Leste (ONU, 2013). 

 Em 11 de junho de 2006, o Presidente da República Democrática de 
Timor-Leste, o Presidente do Parlamento Nacional e o primeiro-ministro 
escrevem ao Secretário-Geral, solicitando ao Conselho de Segurança o 
estabelecimento de uma força policial das Nações Unidas em Timor-Leste para 
manter a lei e a ordem até que a polícia nacional pudesse passar por 
reorganização e reestruturação. As Nações Unidas e a comunidade 
internacional, devido às experiências prévias, haviam aprendido que os 
sucessos alcançados através do trabalho de missões de paz sucessivos 
podem muito bem serem prejudicados por falhas de desenvolvimento 
socioeconômico e falta de segurança, o que neste caso deixaria o povo de 
Timor-Leste em situação de pobreza, desemprego, e possivelmente alimentaria 
novas situações de conflito. Os esforços de desenvolvimento de longo prazo 
traduzidos em recursos orçamentais disponíveis para os programas de 
combate à pobreza rural e desemprego urbano seriam, então, cruciais. Desta 
forma, qualquer ação somente poderia ser realizada por meio de uma nova 
missão das Nações Unidas (ONU, 2013). Finalmente, em 20 de agosto de 
2006 são apresentadas novas recomendações tendo em conta a necessidade 
de um reforço da presença das Nações Unidas no país. Neste contexto, Timor-
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Fonte: UNMIT (2013).Figura 2: 

Figura 10: Missão das Nações Unidas em Timor. 

 

Leste solicita, inicialmente, assistência militar e de polícia à Austrália, Nova 
Zelândia, Malásia e Portugal (ONU, 2013). 

Sendo, assim, recomendado o estabelecimento de um ator 
multidimensional das Nações Unidas, a missão integrada - United Nations 
Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT) - com a missão de apoiar o Governo 
de Timor-Leste e para ajudá-lo em seus esforços no processo de reconciliação 
nacional, para apoiar o país em todos os aspectos do processo eleitoral 
presidencial e parlamentar de 2007, e para garantir, por meio da presença da 
polícia das Nações Unidas, um mandato de policiamento executivo para a 
restauração e manutenção da segurança pública com o objetivo de dissuadir o 
exército indonésio através da presença militar de diversas nações – no âmbito 
das Forças Internacionais de Estabilização (ISF, no acrônimo em inglês) -  para 
auxiliar no reforço da capacidade nacional de acompanhamento, promoção e 
proteção dos direitos humanos (UNMIT, 2006). 

A criação da Missão Integrada das Nações Unidas em Timor-Leste 
(UNMIT) (Figura 10), como já previamente descrito, foi precedida por uma série 
de outras operações das Nações Unidas ou missões implantadas em Timor-
Leste desde 1999. O Conselho de Segurança, através da sua Resolução 1704 
(2006), de 25 de Agosto de 2006, estabelece um mandato de longo alcance 
para ajudar o país a se superar das conseqüências e das causas subjacentes 
da crise de abril/Junho de 2006. O Conselho decidiu que esta missão (UNMIT) 
seria composta, inicialmente, de um componente apropriado civil, incluindo até 
1.608 policiais, e um componente inicial de até 34 oficiais de ligação militar e 
pessoal. Desde a sua criação, a UNMIT trabalhou com o Governo de Timor-
Leste, com partidos políticos, outros parceiros, e partes interessadas no país 
para garantir a aplicação efetiva do mandato confiado (UNMIT, 2006). 

        Após a implantação 
da UNMIT, a segurança e o clima 
político no país mantiveram-se 
voláteis e fluídos. As três rodadas 
de eleições presidenciais e 
legislativas em Timor-Leste 
concluídas em junho de 2007, 
caracterizadas por uma elevada 
participação dos eleitores - entre 
80% a 82% (onde 48% mulheres) - 
demonstraram que houvera 
progressos consideráveis no 
diálogo e reconciliação desde a 
crise de abril e Maio de 2006. 
Como resultado destas eleições, o 
ex-primeiro-ministro José Ramos-
Horta foi empossado como o novo 
presidente em 20 de Maio de 2007, 
sucedendo Kay Rala Xanana 
Gusmão, e o novo Parlamento, 
com 65 membros foi inaugurado 
em 30 de julho de 2007 (UNMIT, 
2006). Entretanto, em 11 de 
fevereiro de 2008, um grupo 
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armado liderado pelo fugitivo Alfredo Reinado, ex-comandante da Polícia Militar 
da FALINTIL - Forças Armadas de Libertação e Independência de Timor-Leste 
– organização que durante os anos da luta de libertação de Timor-Leste foi o 
braço armado da Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente 
(FRETILIN), e que com a independência do país passa a ser integrada às 
Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL), realiza ataques armados 
separados contra o Presidente, José Ramos-Horta, e o Primeiro-Ministro, Kay 
Rala Xanana Gusmão, resultando no ferimento quase fatal do Presidente, e por 
fim na morte de Alfredo Reinado (ONU, 2013). 

Devido a estes acontecimentos, com a Resolução 1802 de 25 de 
fevereiro de 2008, o Conselho de Segurança, prorroga o mandato da UNMIT, o 
mesmo se encontrava no final do período acordado, e condena nos termos 
mais fortes possíveis os ataques ao Presidente e Primeiro-Ministro de Timor-
Leste e todas as tentativas de desestabilizar o país, notando que estes atos 
hediondos representam um ataque contra as instituições legítimas de Timor-
Leste. O Conselho de Segurança, também, confia à UNMIT algumas tarefas 
adicionais. Em setembro de 2011, o Governo de Timor-Leste e a UNMIT 
assinam um Plano Conjunto de Transição (PCT) para orientar o planejamento 
da retirada da UNMIT até o final de 2012, o que de fato ocorre. O plano, o 
primeiro de seu tipo na manutenção da paz, traça prioridades e objetivos até a 
partida de UNMIT, e identifica 129 atividades da UNMIT a serem concluídas até 
o final de dezembro de 2012, ou entregues a parceiros posteriormente (UNRIC, 
2013). 

Pela Resolução 2037, de 23 de fevereiro de 2012, diante do quadro de 
estabilidade política e institucional, o Conselho de Segurança prepara as bases 
para a retirada e fim do mandato da UNMIT prorrogando a permanência da 
missão até 31 de dezembro de 2012. A partida da missão, no entanto, não 
significaria o fim do envolvimento das Nações Unidas em Timor-Leste. As 
Nações Unidas continua a ser um parceiro importante na nova fase de 
desenvolvimento do país e estabelece uma relação inovadora de cooperação 
de trabalho para a fase de pós-UNMIT focando no fortalecimento institucional e 
desenvolvimento sustentável. 

 
4.5. Organizações Não Governamentais Como Atores Políticos 
em Timor-Leste 

 
Dando continuidade à análise do papel dos atores chaves, essa parte da 

Tese visa explorar o papel que as organizações não-governamentais (ONGs) 
desempenharam no processo de tomada decisão e de políticas públicas em 
Timor-Leste, com ênfase entre os anos de 1999 e 2012, com uma discussão 
sobre alguns dos desafios que ONGs enfrentarão a partir do momento que a 
nação se desenvolve após a retirada das missões de paz da ONU em 2012. O 
objetivo é analisar as abordagens teóricas mais significativas que lançam luz 
sobre os possíveis resultados da participação das ONGs, em Timor-Leste, e 
aplicar as suas conclusões para a criação de um quadro de análise 
interdisciplinar que pode tanto contribuir para a compreensão dos papéis de 
ONGs na dinâmica política e na área socioeconômica; é proposta como uma 
análise das condições que determinam a participação e as escolhas 
estratégicas que estes atores enfrentam para promover os seus objetivos 
políticos, e contribuição para o desenvolvimento deste país. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Timor-Leste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frente_Revolucion%C3%A1ria_de_Timor-Leste_Independente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Independ%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Timor-Leste
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Uma análise da literatura revela que a participação das ONGs em 
políticas públicas é susceptível de ser condicionada por: i) oportunidades 
políticas oferecidas pelo sistema político em que operam; ii) natureza das 
políticas que abordam; iii) características das organizações que procuram 
participar; iv) os que comandam recursos (doadores); e, v) a rede de atores 
envolvidos. Esses cinco fatores são usados para construir a estrutura para 
avaliar o resultado da participação das ONGs no desenvolvimento de políticas 
públicas em Timor-Leste. Então, essa estrutura é aplicada a uma análise do 
papel que as ONGs têm desempenhado no desenvolvimento de políticas 
públicas para o desenvolvimento socioeconômico em Timor-Leste, no entanto, 
é impossível pensar sobre as atividades dessas organizações, sem mencionar 
o seu desempenho nas áreas da ajuda humanitária e a migração durante o 
período de conflito. Esta parte do estudo é apresentada em duas partes, que 
abrangem tanto uma visão geral do desenvolvimento de ONGs, bem como 
analisar o papel das ONGs em Timor-Leste, em maior profundidade. 

Como alguns autores sugerem, as ONGs são os novos canais de 
participação em massa, uma vez que partidos políticos estão em declínio, 
como uma condição necessária para a participação democrática (PROSS, 
1992; SMITH, 1995), por isso deveríamos tentar entender o processo pelo qual 
ONGs forjariam o processo de negociação política segundo essa ótica. A 
literatura sugere que as ONGs, como parte da sociedade civil, seriam uma 
chave central para o desenvolvimento da democracia, e que desempenhariam 
um papel importante no desenvolvimento socioeconômico, mas as definições 
permanecem confusas e contestáveis (VAN ROOY, 1998; KALDOR, 2003). 
Apesar de "sociedade civil" ser um termo que abrange muito mais do que 
ONGs, esta parte do estudo, porém, centra-se especialmente sobre as ONGs, 
porque são elas, que geralmente, funcionam como um aspecto fundamental da 
sociedade civil que outros atores das políticas de desenvolvimento enfatizam 
como tão importante (UNDP 2001, WORLD BANK CIVIL SOCIETY TEAM, 
2003). 

 
4.6. O termo ―ONG‖ – Organização Não Governamental 

 
Definições para o termo ONG são geralmente baseados em uma 

combinação de características jurídicas, sociais, funcionais e econômicas 
específicas (PETRUS, 1991; CONTINENTE, 1992; SALAMON e ANHEIER, 
1999). Estas características são na maioria das vezes baseadas nas seguintes 
características: estrutura formal; independência de governo; disposições fiscais 
sem fins lucrativos; organização participativa - com uma forte dependência de 
voluntários, mas freqüentemente empregando profissionais que trabalham nas 
áreas de saúde, cultura, educação, bem-estar, lazer e ação social com o 
objetivo de melhorar a qualidade de vida de seus clientes. No entanto esta lista 
deve ser vista mais como tipologia de valores relativos ao longo de contínuos 
paralelos, já que definições oficialmente reconhecidas tendem a apontar para 
três características principais nas ONGs, estas incluem: independência; 
voluntariado; sem fins lucrativos - “o não benefício imediato" de membros 
(BALL e DUNN, 1996). 

O termo ONG foi escolhido porque é um dos termos mais comumente 
usados atualmente e porque enfatiza a separação destas instituições do 
governo, o que poderia incluir termos como "sem fins lucrativos", "baseada na 
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comunidade", "caridade", "voluntário", "independente”, "intermediário" e 
"informal", que são usados para descrever as organizações ou conceitos 
coletivos como "terceiro setor", "governo de terceiros", "para-governo”, "o bem 
comum" e, “à sombra do governo" (WOLCH, 1990; LOHMANN, 1993). 

Tentar definir o termo ONGs resulta em algo de fato bastante difícil, pois 
existe um debate sobre como classificar toda a gama de organizações que se 
enquadrem nas definições acima. De acordo com Lipsky e Rathgeb-Smith 
(1990), existe uma tipologia baseada em três tipos de organização: a caridade 
tradicional e agências de serviços sociais – ONGs que foram criadas nas 
últimas décadas, para serem capaz de responder à disponibilidade de 
subsídios governamentais para a prestação de serviços privatizados; e as 
ONGs formadas para fazer lobby para uma melhor cobertura do serviço. Tal 
definição é útil para classificar as ONGs voltadas para serviço-sociais, mas, 
evidentemente, outras categorias existem, e aí reside a complexidade. No 
entanto, para incluir toda a gama de possíveis organizações a tendência seria 
necessário criar classificações formais de acordo com suas funções setoriais. 
Tais classificações apresentam os seus próprios problemas de aplicação, tanto 
para as dificuldades em classificar algumas ONGs quanto em relação ao 
problema das ONGs que trabalham em mais de um setor. Como Subirats e 
Gomà (1993) observam, a dinâmica que resulta das intensas relações que são 
criadas entre ONGs e Governo, sem dúvida, vão além de quaisquer categorias 
criadas, por isso às definimos neste estudo como um grupo homogêneo. 

 
4.7. O Aumento em Número de ONGs 

 
O número de ONGs em Timor-Leste e no mundo tem aumentado 

consideravelmente nas últimas décadas. Parece que estas têm ampliado sua 
influência no seio da sociedade, principalmente no caso de Timor-Leste, que, 
aparentemente apesar da eleição de um presidente militar em 2012, vem 
apresentando características de uma sociedade democrática. Esta realidade 
aparente criou dois tipos de relacionamento com o Governo - competitivos e/ou 
cooperativos, para a prestação de serviços, mas não uma relação clara sobre o 
seu papel no desenvolvimento de políticas públicas. O que nos leva a 
questionar a possibilidade de se considerar se o simples aumento do número 
de ONGs corresponderia a um aumento de importância e relevância no 
processo político? Qual é a razão de sua recente expansão em Timor-Leste? 
Por que o Estado/Agências das Nações Unidas compartilhariam suas 
responsabilidades com as ONGs, se esses já têm a legitimidade e a autoridade 
do sistema político? Estes atores compartilhariam suas responsabilidades de 
fato? Que vantagem poderiam estas organizações oferecer, se estas têm um 
fator não distributivo de lucros? 

Wolch (1990) presume que, a resposta para algumas destas questões 
poderia ser o acesso que as ONGs têm a certas vantagens fiscais - incluindo o 
financiamento do governo – o que daria vantagem econômica ao setor nas 
áreas onde a opção entre as estruturas sem fins lucrativos e com fins lucrativos 
existissem. Ao mesmo tempo, há pouca evidência empírica para corroborar 
que as ONGs entregam o que prometem (DIMAGGIO e HELMUT, 1990). 
ONGs podem ser sensíveis às necessidades da comunidade, e mais sensíveis 
às situações de mudança, mas a sua capacidade de promover o pluralismo 
pode ser questionável. As ONGs podem, por vezes, competir com o Estado, o 
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que pode ser tanto uma concorrência leal quanto desleal, dependendo do 
momento político. 

No entanto, se por um lado é relativamente fácil documentar o 
importante aumento na atividade e em número das ONGs na última década em 
Timor-Leste, determinar sua importância política, na formulação de políticas e 
na distribuição do poder é uma questão um pouco mais complicada (MARSH, 
1994), e lançar luz sobre esse tema é o objetivo perseguido nesse capítulo. 

 
4.8. ONGs e Regimes de Estado 

 
As ONGs que buscam participar do processo de decisão em políticas 

públicas têm os seus procedimentos operacionais “padrões” para assim 
resolver o dilema da participação através do uso de formas modulares de ação 
conhecidos (RICHARDSON, 1995; TARROW, 1996). Novos movimentos 
sociais tendem a ser forte em países com estruturas relativamente abertas de 
oportunidades inclusivas, onde estes novos desafios se encontram com 
respostas relativamente favoráveis do sistema político estabelecido e, divisões 
dentro das elites contribuem para criar uma maior tolerância. 

Estratégias de influência convencionais não são susceptíveis de induzir 
as autoridades em sistemas políticos fechados para ceder às exigências de 
movimentos e assim os “desafiadores” são forçados a utilizar estratégias 
radicais não convencionais, a fim de fazerem-se ouvir (DEKKER et al., 1996). 
Esta convergência de técnicas de acesso e de influência é, provavelmente, 
devido a um aumento no número de profissionais e empresas especializadas 
em lobby, que resultam no crescimento da promoção de grupos 
individualizados de assuntos (THOMAS, 1993; MCADAM et al., 1996). 

Wilson (1990) aponta que a atividade de grupos de interesse não está 
necessariamente associada com Estados fracos ou fortes - Estados fortes e 
grupos de interesse fortes podem se apoiar mutuamente. Esta padronização 
pode ser devido à legitimidade de determinados tipos de atividades e um viés 
normativo no sentido de "conhecedor e responsável" (MATHEWS, 1993). No 
estudo de Richardson (1993), ele fala de uma variedade de formas para além 
do Estado forte ou fraco, e formulações corporativistas pluralistas que variam 
sistematicamente em políticas democráticas, dependendo das instituições 
macro-políticas. 

Dalton (1993) e Thomas (1993) defendem que os Estados fortes, 
caracterizados pela presença de clivagens tradicionais e estruturas políticas 
corporativistas, são geralmente fechados para organizações não-
governamentais, com exceção dos organismos designados como “guarda-
chuvas corporativistas” (umbrella, bodies, etc.). Portanto, estes oferecem 
menos oportunidades para outros “desafiantes” entrarem na política, que em 
estados mais consociativos, que se comprometem em mais extensas 
negociações entre os líderes de grupos rivais. Por outro lado, Selle (1996) 
afirma que sociedades de Estados fracos são vistas como mais pluralistas e, 
um relacionamento mais aberto entre o setor público e voluntário poderia 
permitir mais participação nas decisões políticas, tornando-se bastante 
problemático para distinguir o voluntário do setor público na maioria dos 
campos sociais. 
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4.9. A Participação Política das ONGs 
 
Lobbying é o termo usado por Kramer (1981) para designar a atividade 

política ostensiva de organizações não governamentais. Este termo é 
necessário para se ter uma perspectiva mais ampla sobre a participação das 
ONGs no processo político e, igualmente importante, para entender como isso - 
lobby - está intimamente ligada à outros fatores, já que, segundo Berger e 
Neuhaus (1977), Kramer (1981), e Serra et al., (1989) ONGs são os guardiões 
dos valores do sistema democrático - como o altruísmo, a integração social, 
auto-ajuda, cooperação, pluralismo e participação. Thomas (1993), por 
exemplo, fornece uma excelente ferramenta comparativa para analisar o 
ambiente político e os instrumentos para a análise de recursos organizacionais, 
afirmando que existem quadros para analisar a participação das ONGs com 
base em uma única dimensão desses possíveis fatores. Butcher et al. (1980) 
refere-se a colaboração, campanhas e coerção; Mathews (1993) fala de 
persuasão, indução e coerção; Meyer e Imig (1993) falam de assimilação e de 
confronto; Minkoff (1994), de defesa de rotina e protesto não-rotineiro, Maloney 
et al., (1994) fala de útil e inútil; uma vez que, ONGs trabalham para distinguir 
entre a consulta, a negociação, e finalmente; Tarrow (1996) que aborda o tema 
das ações não-contenciosas e contenciosas. Além disso, outras atividades 
comuns, tais como a educação da comunidade e o desenvolvimento da 
comunidade, que embora não necessariamente constituindo uma intervenção 
direta no processo político, pode capacitar as comunidades e atores para 
promover sua participação política (CHECKOWAY, 1987). 

De acordo com Baggot (1995), há sempre uma possibilidade de 
engajamento político e a qualquer momento as circunstâncias podem fazê-las 
colidir com a organização política vigente e em seguida, fazer com que ONGs 
se mobilizem em resposta, e; quase qualquer ONG irá atuar como um grupo de 
pressão se certas situações adversas a seus interesses se apresentarem. É 
possível admitir a participação das ONGs no processo político, considerando 
país, tempo e especificamente o setor, porém, provavelmente, é impossível 
generalizar sobre as estratégias de ONGs e táticas através dessas variáveis, 
uma vez que a participação política se dá através de canais institucionalizados 
de cooperação ou por meio de táticas de confronto projetados para criar 
pressões sociais e políticas em favor da postura política de uma ONG. Kimber 
e Richardson (1974) defendem que a simples articulação de uma demanda é 
equivalente a exercer pressão sobre uma parte do sistema político. Como 
Knoke (1990) que observa que grupos de pressão social e grupos de lobby 
socializam. 

De acordo com Richardson (1993), existe uma multiplicidade de padrões 
de relações entre Estado e ONGs, que variam de Estado para Estado, de setor 
para setor e ao longo do tempo; e as organizações são ajudadas, encorajadas 
ou frustradas em seus esforços por uma série de estruturas e fatores 
estratégicos que moldam o seu surgimento, o desenvolvimento, as conquistas 
e, talvez, morte (MEYER e IMIG, 1993). Enquanto Alderman (1984) e 
Woodward et al. (1985) acreditam que a extensão na intervenção pública o 
foco da participação verifica-se ao influenciar o trabalho das agências do 
governo, onde apenas uma coisa é certa, as ONGs têm que assumir os custos 
políticos, organizacionais e econômicos que estas ações acarretariam. 
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A proporção exata de associações que assumem atividade política 
abertamente como seu principal objetivo é difícil de estabelecer, mas parecem 
ser na melhor das hipóteses uma minoria substancial de acordo com (PARRY 
et al., 1992; VAN DETH, 1996). Em Timor-Leste o desempenho deste papel se 
mostra ainda mais obscuro, pela dependência direta de recursos de agências 
da ONU. Enquanto que, Leeuw and Vaessen (2009) afirma que a ação de 
algumas ONGs que participam de petições, debates, manifestações e 
negociações que afetam ou mudam a vida das pessoas, positivamente ou 
negativamente, intencionalmente ou não, é o que compõe a política. 

De acordo com Dalton et al. (1990) muitas ONGs rejeitam a participação 
em comissões governamentais e grupos de regulamentação, porque estas 
sentem que podem ser forçadas a comprometer seus objetivos, e algumas até 
mesmo buscam se distanciar fisicamente dos tomadores de decisão, mas 
muitas ONGs que se dizem “apolíticas”, participam em comitês consultivos ou 
outros mecanismos de tomada de decisão, o que envolve de alguma forma a 
ação política, mesmo que de forma indireta. Isso se reflete no aumento das 
comissões, conselhos consultivos e outros canais formais de ligação, consulta 
e fiscalização, bem como de outros mecanismos, tais como audiências públicas 
(MALONEY et al., 1994). Infelizmente com pouco resultado prático em muitos 
casos. Ou seja, são vistos, porém, não escutados. 

Wilson (1990) and Thomas (1993) acreditam ser de fundamental 
importância desenvolver ferramentas para analisar sistemas de políticas e 
determinar os fatores que irão influenciar o make-up, técnicas operacionais e 
os efeitos sobre as políticas públicas das organizações. Nyland (1995) vai além 
ao abordar "interesses comuns" e "co-produção" de criação e entrega de 
serviço público através de uma estreita relação entre as ONGs e as 
administrações. De acordo com Pross (1992) cada uma dessas análises 
separadas, por definição, leva a uma visão incompleta da dinâmica de 
participação das ONGs no processo político. 

 
4.10. Os Papéis das ONGs 

 
De acordo com Kramer (1981), quatro papéis principais das ONGs 

podem ser identificados: a) prestação de serviços; b) a inovação; c) manter o 
sistema de valores, e; d) lobbying. Embora seja este papel final o que se busca 
analisar no presente estudo, apesar de que são os outros três papéis que 
legitimam as ONGs a assumir um papel político em muitos casos. Dadas as 
diferentes perspectivas sobre as origens das ONGs e da sua classificação, é 
de se esperar que haja diferentes perspectivas sobre o papel que elas 
desempenham na sociedade. Nada mais coerente, verdade? Nem sempre... 

Alguns autores apontam várias características para os papéis das 
ONGs, entre os quais se destacam Jenkins (1987), que argumenta que as 
ONGs são mais bem sucedidos em influenciar a opinião pública e trazer 
problemas para a agenda pública do que na determinação da forma de 
políticas públicas ou no funcionamento das administrações públicas. Elas 
podem tentar influenciar o processo de elaboração de políticas públicas, o que 
criaria um sistema de crenças, mas têm menos sucesso em influenciar ações 
específicas. Considerando Berger e Neuhaus (1977), estes descrevem as 
ONGs como estruturas mediadoras que supervisionam as relações entre 
público e privado em um estado de bem-estar social. Por outro lado, Serra et 
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al. (1993) caracteriza as ONGs como o sistema nervoso da democracia que 
define a força e a consistência da sociedade civil. Há também perspectivas 
multi-dimensionais que tentam determinar o papel das ONGs acordo com 
ideologias de serviço sociais/bem-estar dominantes dentro de uma sociedade e 
do modelo para a distribuição de responsabilidades entre o terceiro setor e o 
Governo. 

Kramer (1981) fala sobre o papel das ONGs em reunir as pessoas para 
formar uma rede de solidariedade que preencheria a lacuna entre um Estado 
democrático e de seus cidadãos e que lhes permitiria intervir no processo 
democrático fora dos canais usuais das urnas. Por outro lado, Etzioni (1973) vê 
as ONGs simplesmente como uma forma eficiente de organização que 
combinaria o melhor de dois mundos: a eficiência e o conhecimento do negócio 
com o interesse público, responsabilidade e perspectiva ampla de governo, 
porém; Salamon (1995) defende que é o setor do voluntariado que primeiro 
organiza novos bens coletivos e que o governo mais tarde assume a 
responsabilidade por eles. 

Os proponentes da prestação de serviços por meio de ONGs afirmam 
que elas têm a capacidade de ser mais sensíveis às necessidades dos 
utilizadores e responderiam de forma mais eficaz e inovadora. Como observa-
se, no entanto, outros afirmam que as ONGs também podem perpetuar os 
serviços de segunda classe e esconder as fraquezas na entrega de serviços 
sociais (MONTAGUT, 1993; CASEY, 1995; SARASA, 1996). Um fato resiste, 
quase todas as organizações assumiriam algum papel político, mesmo que 
apenas na "modelagem" das mudanças desejadas ou através de sua prestação 
de serviços "apolítico" como forma de perpetuar o status quo de estratégias de 
intervenção e distribuição financiamento, se assim fosse possível. 

A literatura específica sobre o papel das ONGs em processos de 
autodeterminação ou descolonização é quase inexistente, Timor-Leste é um 
raro exemplo de um processo de descolonização realizado nas últimas 
décadas, embora esteja longe de ser único em termos de processos eleitorais 
sob influência das Nações Unidas, em outros tipos de ambientes pós-conflito, 
como o Camboja, Guatemala, ex-Iugoslávia, por exemplo, (HUNT, 2008). 
Salamon e Anheier (1999) acreditam que as ONGs estão profundamente 
enraizadas na dinâmica social, econômica e política das diferentes sociedades, 
enquanto, White (2000) aponta quatro papéis potenciais das ONG em relação 
aos conflitos intra-Estados, a saber: assistência e reabilitação; monitoramento 
dos direitos humanos; alerta precoce e de mediação e reconciliação.  

No entanto, outro papel que poderia ser apontado de acordo com 
Hughes e Pupavac (2005) é a construção da paz. Apesar de Hulme e 
Goodhand (2000) sugerir que as ONGs desempenham apenas um papel 
secundário neste processo. Mesmo assim,  acreditamos que em algumas 
intervenções específicas estes desempenham valiosas contribuições.  

Timor-Leste após Setembro de 1999 representaria o que se chamaria de 
um "baixo risco/ambiente de alta oportunidade" para ONGs, uma vez que o 
conflito aberto estava em declínio e havia oportunidades para a construção da 
paz; os papéis das ONGs passam a estar ligado à: mediação/resolução de 
conflitos; pacificadores eleitorais; desmobilização; monitoramento e proteção 
dos direitos humanos; reforma constitucional; capacitação local/fortalecimento 
institucional; desenvolvimento socioeconômico; reconciliação; reforma judicial; 
apoio à liderança local; e, defesa/educação. Leonhardt et al., (2002), por outro 
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lado, acredita que as ONGs desempenharam um papel importante nos 
processos de consolidação da paz a nível local e nacional, enquanto 
Monshipouri (2003) acredita que as ONGs somente teriam contribuído para a 
construção da paz, mediante uma certa neutralidade política. 

É importante, no entanto, ter em mente os ciclos de atenção que podem 
conduzir a elaboração de políticas e os "momentos políticos" que estes criam, 
pois determina a maneira pela qual os participantes do processo de tomada de 
decisão em políticas públicas vão agir, uma vez que mudanças significativas 
tendem a ocorrer apenas durante as fases de alto interesse (DAVIS, 1993). De 
acordo com Lelieveldt (1996) no curso da prestação de serviços muitas vezes 
há vínculos com estruturas consultivas que potencialmente influenciam a 
formulação de políticas, criando, assim, um "papel duplo". De acordo com 
Baggot (1995), Maloney (2006) e Lelieveldt (1996) que falam sobre o acesso 
equivalente, a definição da agenda é precisamente o papel em que as ONGs 
parecem ter maior impacto. Além disso, o ato de criar de um novo programa ou 
projeto inovador e, em seguida, esperar que este seja incorporado em futuras 
orientações torna-se uma intenção de influenciar políticas através de meios 
indiretos e, foi identificada várias vezes como a mudança através de nova 
prestação de serviços (BUTCHER et al., 1980), ou modelagem 
(RICHARDSON, 1993; MINKOFF, 1994), ou por exemplo persuasão (NYLAND, 
1995). 

No entanto, existe outro ponto de acordo com a Nyland (1995), que é a 
existência de uma relativa invisibilidade do papel das ONGs como agentes 
políticos e uma tendência a mascarar ou minimizar o seu impacto. Diante deste 
pessimismo sobre a possibilidade de fazê-lo e do reconhecimento generalizado 
das dificuldades metodológicas envolvidas, Kriesi et al., (1995), e Evans (1996) 
concluíram que os acordos são negociados nos bastidores, em ambientes tão 
particulares que, para todos os efeitos práticos não são visíveis ao público em 
geral. Tornando-se difícil, muitas vezes, avaliar os meios que conduziram à 
adoção de determinadas políticas, ou formas de atuação dentro do processo 
político. 

No entanto, Mercer (2002) acredita que não importa se os regimes foram 
democratizados recentemente ou já estão estabilizados; as ONGs poderiam 
desempenhar papéis importantes. Mercer (2002) defende que as ONGs 
poderiam fortalecer o Estado através da sua participação na melhoria da 
eficiência dos serviços públicos, atuando como parceiros estratégicos para 
reforma orientadas dos ministérios, preenchendo lacunas na prestação de 
serviços e ajudando o governo a criar laços com as bases. Brinkerhoff (1999), 
por outro lado, reconhece que a possibilidade que as ONGs teriam de 
desempenhar um papel no desenvolvimento de políticas a nível regional ou 
nacional dependeria em grande medida da inclinação de cada Estado. 

 
4.11. Capacidade Organizacional das ONGs 

 
 De acordo com Kriesi et al., (1995), é difícil avaliar o desempenho 
político de ONGs uma vez que existem poucos estudos sistemáticos sobre as 
fontes e causas de sucesso possível e literatura escassa que tenta analisar os 
fatores que levaram a vitórias ou examinar os fatores que podem ajudar a 
determinar as melhores estratégias para alcançá-las. Esse presente estudo 
busca contribuir nessa discussão. 
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 Uma vez que existem duas dimensões desses fatores: a natureza do 
conflito político e do estágio do ciclo político, dimensões estas as quais, de 
acordo com Silliman e Noble (1998) nos levariam a questionar a preocupação 
com a política como uma questão fundamental de distribuição de poder, 
recursos econômicos e única autoridade. No último caso, um governo fraco e 
más condições econômicas poderia contribuir para o rápido crescimento de 
ONGs. Porém, esta não seria entendido como um relação direta neste estudo. 

Schaffer (1995) diz que há duas visões concorrentes sobre as 
características organizacionais que possam levar a um melhor controle dos 
recursos e a um resultado político positivo posteriormente com base na 
competição entre perspectivas ideológicas no processo político. Essas 
ideologias traduzem a "visão de mundo" das ONGs, no qual elas podem ver a 
si mesmas como parte de um sistema de tomada de decisão política, o que 
exigiria consenso, pluralismo, ou estruturas de conflito e por isso poderiam agir 
em conformidade. Butcher et al., (1980) e Richardson (1995) falam de 
resultados na alta e baixa política, enquanto discursos corporativistas falam das 
esferas de produção e consumo. 

 
4.12. A Natureza do Conflito Político em Relação às ONGs 

 
 A dificuldade de compreender as motivações dos atores envolvidos no 

processo de tomada de decisão política combinado com, de um lado, uma 
tendência dos governos em legitimar seus próprios processos e, por outro lado, 
o interesse das ONGs em ampliar sua influência, só serve para complicar a 
possibilidade de avaliar o impacto dos atores não governamentais. Wilson 
(1990) explica que apolítica dá forma aos políticos e não seriam os políticos 
que dariam forma à política (policy). Este é o ponto onde reside a importância 
de entender as peculiaridades de cada área política. Grande parte do processo 
de tomada de decisão tende a permanecer escondido, tanto no sentido das 
ideologias e as desigualdades estruturais que determinam a distribuição do 
poder, e nos possíveis interesses dos diversos atores em esconder o seu papel 
no processo. De acordo com Tarrow (1994), há um "paralelogramo de forças", 
que determina que até mesmo entre adversários aparentemente fracos possa 
surgir algum em uma posição melhor do que entre um adversário 
potencialmente forte. Parece que o processo político não funciona bem como 
uma loteria, mas seus resultados, por vezes, parecem funcionar assim. Mas, 
apesar de qualquer aparente falta de transparência no processo, Mitchell e 
Munger (1991) apontam que, para estabelecer a causalidade entre as 
atividades de ONGs e resultados políticos, é importante tentar olhar dentro da 
“caixa-preta” da tomada de decisão dos governos. 

KORTEN (1990) sugere que a natureza do conflito político de e entre 
ONGs deva ser entendida por meio de sua natureza evolutiva. Korten (1990) 
descreveu quatro fases distintas ou gerações para descrever o conceito de 
evolução das ONGs no último meio século, principalmente entre as 
organizações internacionais, ao invés de ter ONGs locais em mente: fase 1: 
Alívio e bem-estar: nas quais as ONGs se encontram entregues aos serviços 
sociais durante os períodos de escassez aguda; fase 2: desenvolvimento 
comunitário: em que as ONGs funcionaram como mobilizadores de apoio 
popular e governamental para responder a projetos localmente 
baseados/comunidade; fase 3: desenvolvimento de sistemas sustentáveis: em 
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que o foco das ONGs seria deslocado para preocupações sub-regionais e 
nacionais (especialmente no áreas ambientais); fase 4: movimentos populares: 
nas quais as ONGs funcionariam como ativistas e educadores que buscariam 
aglutinar e dinamizar a auto-gestão de redes para o nacional e 
desenvolvimento social global. 

Brinkerhoff (2007) concluiu que uma série de fatores são significativos, 
entre eles o nível de confiança entre os atores, a existência de um quadro legal 
ou regulamentar claro, a complexidade técnica da política a ser considerada, e 
os mecanismos estabelecidos para a parceria, seriam características mais 
importantes nos Estados frágeis. Leonhardt et al., (2002) acreditam que o 
processo de paz levou muitas ONGs a rever profundamente o seu mandato, 
sua política e seus programas, enquanto algumas tenham influenciado o 
processo político governamental, no entanto, os principais constrangimentos 
enfrentados pela ONGs ainda seriam devidos ao financiamento limitado e 
pouco confiáveis por parte dos doadores. 
 

4.13. Legitimidade das ONGs no Pós-Conflito e Participação no 
Processo Político 

 
 De acordo com Cliffe e Luckham (1999) a ação das ONGs e a sua 
relação com os estados colapsados ou emergentes de conflitos enfatizaria a 
dimensão política da Complexidade de Emergências Humanitárias" (CEH), em 
referência às emergências políticas complexas (EPCs), identificando entre eles 
a "reforma ou guerra de libertação" - o tipo que acreditamos melhor representar 
Timor-Leste; uma vez que, mesmo quando novos Estados são estabelecidos, 
os velhos padrões de energia são susceptíveis de continuar (como violações 
dos direitos humanos, a supressão da dissidência, corrupção, etc.). Cliffe e 
Luckham (1999) apontam que em uma crise de caráter multidimensional, como 
a vivida em Timor-Leste, com profundo sofrimento humano - as raízes da 
revolta são, em parte políticas -, também podem ser agravadas por desastres 
naturais como secas. Somente uma coisa, porém, é clara, a dimensão da 
emergência (PEARCE, 1999). 

As EPCs mais recentes surgiram em contextos de Estados fracos que 
não conseguiram manter o controle territorial, em uma era de globalização e 
um papel reduzido para o Estado (PEARCE,1999). Resta um debate sobre as 
capacidades, os impactos e legitimidade das ONGs em cenários pós-conflito 
(FISHER, 2006). Ottaway e Carothers (2000) observaram que as transições 
nem sempre seguem uma trajetória simples, e que as ONGs podem influenciar 
as políticas onde as transições são bem sucedidas e, onde o espaço civil se 
reduz, onde ONGs poderiam ser muito importantes em simplesmente manter 
idéias democráticas vivas. 

A participação das ONGs no processo político nem sempre é bem 
recebida e depende de atitudes que variam de acordo com as condições 
sociais e econômicas. As ONGs têm sido visto tanto como: periféricas a um 
sistema forte de governo - atores essenciais e desejáveis em uma distribuição 
pluralista de poder; tanto quanto uma ameaça para a democracia - o sistema 
de cativeiro para "interesses especiais" ou distorcidos pelo "excesso de 
democracia"; ou, ainda, como o futuro legítimo da democracia (CASEY, 1998). 

A participação das ONGs no processo político constitui o seu trabalho 
abertamente político, o ponto em que começam a articular suas demandas em 
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ações específicas destinadas a influenciar decisões e ações do governo. Estas 
tentativas de influenciar devem ser vistas no sentido mais amplo e até ONGs 
que se proclamam como não políticas muitas vezes procuram influenciar 
através de meios como a modelagem de programas de prestação de serviços 
exemplares (CASEY, 1998). 

 
4.14. Proposta Metodológica 

 
 Essa parte do estudo foi desenvolvida principalmente em nível setorial, 
tratando as ONGs como um órgão de coordenação comum - quase como um 
único ator unitário, com referências ocasionais às organizações individuais. 
Esta análise em nível setorial se justifica como veremos no relato que se 
segue, pelo pequeno tamanho relativo do setor e uma unidade predominante 
de interesses. É importante ter em mente que este estudo está localizado 
dentro de determinado tempo e coordenadas geográficas. O período de 
interesse começa com o referendo para a independência em Timor-Leste em 
1999, e termina logo após o fim das missões de paz da ONU em dezembro de 
2012. A base geográfica combina o modelo típico praticado pelas ONGs em 
Timor-Leste, é a análise de atividades das ONGs com sede em Díli - A fonte de 
poder político e econômico, incluindo governo e os doadores - como uma 
análise geral da situação em Timor-Leste como um todo. A vantagem disto é 
que as ligações são criadas entre os recursos disponíveis predominantemente 
em Díli ao invés de dispersar-se por todo o país. 

Pretende-se contribuir para o debate sobre o papel das ONGs, tanto 
nacionais como internacionais, em países emergentes de situação de conflitos. 
Assim, acredita-se que as análises dos papéis de ONGs exigem avaliação 
periódica do processo de construção, através da implementação do processo 
de decisão, da sua implementação e, finalmente, levando à conclusão do 
processo de tomada de decisão política. 

 É interessante notar que os resultados da investigação dependem 
diretamente da a metodologia utilizada. Melucci (1991) identifica quatro 
categorias principais de metodologias utilizadas para este tipo de estudo: a 
observação de comportamentos, pesquisas e análise de documentos, biografia 
e métodos quantitativos. Apesar da disponibilidade de tais métodos 
quantitativos, a pesquisa aqui realizada tende a ser qualitativa, baseando-se na 
primeira das três categorias de Melucci (1991) - observação de 
comportamentos - seguido ao longo das linhas da metodologia utilizada neste 
estudo. Esta pesquisa foi apoiada na revisão das bases de dados disponíveis 
na literatura e, fundamentalmente, relatórios, sites, revistas e publicações 
especializadas. Este estudo se concentrou em organizações não 
governamentais (ONGs) ligadas ao processo de decisão política em Timor-
Leste, e está inserido em um quadro amplo de pesquisa em ciências sociais 
interdisciplinar conhecido como estudos de desenvolvimento. 
 

4.15. ONGs em Timor-Leste 
 
As ONGs têm operado em Timor-Leste desde os primeiros dias da 

ocupação indonésia, enquanto algumas ONGs internacionais apoiaram o 
desenvolvimento de ONGs locais – Somente foi possível estabelecer ONGs 
timorenses oficialmente no final da década de 1980, quando após este período 
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a Indonésia permitiu a abertura de Timor-Leste para o mundo exterior; não 
obstante, foram freqüentemente objeto de perseguição e agressão. Antes do 
referendum, cerca de 20 ONGs haviam operado em todo o país, apesar de 
cerca de metade delas ser de origem indonésia, e terem deixado o país 
durante o primeiro semestre de 1999, elas foram capazes de ajudar na 
prestação de serviços básicos, incluindo subsistência, saúde e educação 
(BRUNNSTROM, 2010). 

Após a chegada da UNAMET em Junho de 1999 uma série de agências 
humanitárias das Nações Unidas começou a operar em Timor-Leste, 
nomeadamente o World Food Programme (WFP) e o United Nations High 
Commission for Refugees (UNHCR), as quais se juntou o United Nations 
Children´s Fund (UNICEF), que tinha operado desde 1997 (PEDERSEN e 
ARNENBERG, 1999; MCDOWELL, 2000; HUFORD e WHALSTROM, 2001). 
UNHCR e o WFP começaram a trabalhar em estreita colaboração com as 
ONGs para prestar assistência, principalmente em coordenação com ONGs 
locais; trabalharam juntos durante a seca de 1998, e a colaboração continuou a 
funcionar como um mecanismo de articulação e como um ponto de ligação 
para as agências da ONU (ACFOA, 1999). Já em Março de 2000, a UNTAET 
começou a desenvolver regulamentação de ONGs em consulta com o CNRT, 
ONGs locais e ONGs internacionais (UNTAET, 2000). No entanto, a tarefa não 
foi concluída antes da independência, pelo menos em parte, porque as ONGs 
locais estavam relutantes em permitir a ONU desenvolvesse esta 
regulamentação, o que constituíria quadro base para as suas relações com o 
futuro Governo de Timor-Leste (PNUD, 2000, 2002). Esta era uma situação em 
que a ONGs desejavam mais tempo para analisar e negociar, no contexto de 
uma visão mais ampla sobre a maneira pela qual o Governo e as ONGs 
deveriam se relacionar entre si na nova nação (HUNT, 2000; PNUD, 2000, 
2001, 2002). 

No entanto, uma das estruturas mais importantes a surgir nesta situação 
foi o Fórum das ONGs de Timor-Leste - FONGTIL. O Fórum foi criado em 1998 
para coordenar a assistência às comunidades afetadas pela seca 1997/1998. 
Ele funcionava como uma rede livre para as ONGs locais e ONGs 
internacionais que trabalharam durante o período de ocupação indonésia de 
Timor-Leste e, que antecede a consulta popular monitorada pelas Nações 
Unidas em 30 de agosto de 1999. No entanto, as ONGs já vinham em Timor-
Leste desde a década de 1980 com a formação ETADEP - Ema Mata Dalan ba 
Progresu - para ajudar com o desenvolvimento agrícola nos anos de fome 
durante as operações militares das forças de ocupação indonésias. Como 
pretendemos analisar o período entre 1999 e 2012, foi dada maior atenção à 
estrutura criada pela FONGTIL. Neste período, vários governos e agências 
doadoras, nomeadamente a USAID e a AusAID, e a organização multilateral 
PNUD, apoiaram as ONGs em Timor-Leste de forma mais abrangente (PNUD, 
1999, 2006). 

O Timor-Leste NGO Forum ou "Fórum das ONGs de Timor-Leste" 
(FONGTIL) foi estabelecido pela primeira vez por catorze ONGs, em 1998; a 
FONGTIL tornara-se, então,  a organização guarda-chuva independente de 
ONGs nacionais e internacionais que compartilhavam uma crença comum à 
visão, missão, princípios e objetivos da FONGTIL - suas organizações 
membros seriam sem fins lucrativos, apartidários e não-sectários – o suporte 
operacional em Timor-Leste deu-se com o apoio da UN-OCH e OXFAM. Desse 
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modo, 14 ONGs locais fundam o Fórum e lançam um estatuto em 23 de junho 
1999; mas o Fórum mal era capaz de funcionar por causa do agravamento da 
situação de segurança. A FONGTIL tentou estabelecer seu papel nos debates 
sobre o desenvolvimento nacional, através do diálogo com a UNTAET, o Banco 
Mundial e outros doadores em Timor-Leste desde o final de 1999 - 
aparentemente naquele tempo as ONGs teriam sido muito ativas advogando 
em abordagens para o desenvolvimento de Timor-Leste, o tipo de ação que se 
perdeu ao longo do tempo; Elas promoveram e defenderam ações em todos os 
setores para o bem-estar e os interesses de todos os cidadãos timorenses, o 
trabalho no sentido de garantir que o povo de Timor-Leste estivesse livre de 
todas as formas de injustiça, incluindo a pobreza, exploração e discriminação, e 
tivessem a oportunidade de participar de forma aberta e livre no processo de 
tomada de decisão política e democrática – A FONGTIL trabalhou para facilitar 
o acesso da comunidade aos projetos de lei e política que estavam sendo 
desenvolvidos, considerados ou implementados pelo Parlamento ou Governo, 
e contribuíram para a defesa dos interesses da comunidade relativos a esses 
processos, como exemplo atuando nas Leis da Terra e a Lei de Associações e 
Fundações; A FONGTIL, também, facilitou a interação entre membros do 
Governo, das Nações Unidas e Agências de Desenvolvimento, realizando 
reuniões regulares entre os membros e representantes de órgãos do Estado e 
da UNMIT; mesmo que os resultados destas ações não estejam claros até o 
momento. O Conselho também desenvolveu políticas e forneceu orientação e 
direção geral da FONGTIL, uma vez que, assembléias gerais anuais foram 
realizadas a cada ano desde 2000 (Walsh, 2000; FONGTIL, 2013). 

A FONGTIL foi estabelecida no Escritório das Nações Unidas para a 
Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), que estabeleceu um centro 
de coordenação das ONGs, cujo foco inicial era a coordenação das ONGs 
internacionais de resposta a emergências, muito embora mais tarde 
trabalhasse duro para apoiar e ajudar o restabelecimento de ONGs locais, 
particularmente o Fórum de ONGs. As ONGs operaram dentro de um quadro 
em que ONU fornecia alimentos, assistência médica, água e saneamento, 
abrigo e mais tarde, os meios para restaurar a agricultura (DRTL, 2005). 

O significado da existência da FONGTIL residiu em permitir um marco 
regulatório para as ONGs, incluindo a especificação dos critérios para o que 
constituíra uma ONG. Em 1999, era formada por 14 ONGs locais que fundaram 
o Fórum e divulgaram uma declaração de missão, ao longo de 2000 e 2001, a 
comunidade de ONGs locais cresceu rapidamente. Em janeiro de 2000 havia 
34 ONGs locais registradas com a ONU, e em setembro de 2001,197 ONGs 
locais foram registradas com a FONGTIL, que então, tinha assumido esse 
papel. No início de 2002, o registro das ONGs no Fórum mostrou 231 ONGs 
locais, das quais 140 eram membros do Fórum. A mudança de diretor no início 
de 2002, quando a presença internacional foi sendo reduzida, levou o Fórum a 
assumir um papel mais forte de defesa, com menos foco em seu papel de 
guarda-chuva e de formação do período anterior. Como resultado, o apoio das 
ONGs estabelecidos em Díli caiu durante 2002-03, uma vez que o próprio 
Fórum passou a funcionar como outra ONG, e não um corpo guarda-chuva. Em 
2003, havia cerca de 130 organizações registradas no Fórum das ONGs, e até 
o ano de 2004, 137 ONGs locais haviam sido identificadas, 93 delas com base 
em Díli. Em 2005, o número de ONGs nacionais formalmente registrados era 
de 240, em paralelo a este crescimento do número de ONGs locais verifica-se 



 
 

76 
 

o registro de mais de 100 ONGs internacionais, do final de 2003 a meados de 
2005, o Fórum focou na reestruturação e revisão de sua Constituição e, com 
um novo diretor em meados de 2005 começou a recuperar a função de apoio 
(MINISTRY OF PLANNING AND FINANCE, 2004; HUNT, 2004, 2008; DRTL, 
2005; BRUNNSTROM, 2010; FONGTIL, 2010). O cadastro das ONGs é 
atualmente gerido pelo Fórum de ONGs e exibiu o número de 300 ONGs 
nacionais formalmente registradas; em agosto de 2011 a FONGTIL tinha 449 
ONGs, compreendendo 376 ONGs locais e nacionais e 73 ONGs 
internacionais (FONGTIL, 2012, 2013) (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1:Evolução do número de ONGs em Timor-    

      Leste entre 1999 e 2011. 

 
 
Fonte: (MINISTRY OF PLANNING AND FINANCE, 2004; HUNT, 2004, 2008; DRTL, 
2005; BRUNNSTROM, 2010; FONGTIL, 2010). 

 
O Fórum foi apoiado por numerosos doadores oficiais, mas teve 

dificuldade em cumprir a sua responsabilidade financeira e requisitos de 
informação para um grande número deles. Sua relação com o Governo de 
Timor-Leste nem sempre foi fácil, particularmente no período 2002-03, embora 
nos primeiros anos tenha tido um bom relacionamento com a administração da 
ONU e ETTA (HUNT, 2008). Em termos de comunidade de ONGs, um número 
razoável daquelas que foram estabelecidas não sobreviveu a médio prazo, na 
sua forma atual (WORLD BANK, 2005; DRLT, 2005, FONGTIL, 2012, 2013). A 
expansão das ONGs não foi apenas numérica, as ONGs moveram-se entre 
muitas novas áreas e setores, embora estas áreas e setores fossem 
predominantemente em agricultura, educação, saúde, pequenos negócios e 
serviços de subsistência, de direitos das mulheres e direitos humanos (HUNT, 
2004; BANCO MUNDIAL, 2005; FONGTIL, 2012, 2013). 

Com uma sociedade pós-conflito e sofrendo os efeitos históricos 
duradouros do colonialismo português e da ocupação militar da Indonésia, 
Timor-Leste têm atravessado profundas mudanças, muito embora este país 
ainda seja marcado pela diversidade cultural e lingüística, altos níveis de 
pobreza, baixos níveis de alfabetização, e falta de infraestrutura básica, 
migração urbana e, comunidades rurais isoladas. É neste ambiente que as 
atividades das ONGs, surgiram e atuam, o que nos obriga a aceitar que, 
particularmente quando se olha para a transformação de valores sociais, é 
provável que a mudança seja imprevisível, inesperada e nem sempre positiva 
(WILSON, 2009). 
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4.16.  O Papel das ONGs em Timor-Leste 
 

 Os desafios em avaliar o impacto das atividades de ONGs no processo 
político em Timor-Leste são agravados pelas dificuldades do desafio de 
pesquisar no contexto em que pode ser difícil determinar se os impactos 
positivos foram alcançados, particularmente no nível mais popular, uma vez 
que medir a mudança de valores sociais, padrões de comportamento e as 
práticas sociais são um desafio por si só, e a maioria das ONGs estão 
concentradas em Díli, enquanto estas têm algumas vantagens, dado que a 
formulação de políticas do Governo permanecerá centralizada, a grande 
maioria do povo de Timor-Leste, particularmente sua população mais pobre, 
apesar da migração acentuada de pessoas para as cidades como Díli e 
Baucau nos últimos anos, tem vivido em áreas rurais. A ligação entre as ONGs 
e as pessoas, e a eficácia da prestação de serviços dependem do 
desenvolvimento de mecanismos de divulgação eficazes ou uma presença 
organizacional, pelo menos a nível distrital (DRLT, 2005; FONGTIL, 2013). 

A resposta inicial dada à crise em Timor-Leste destacou a tensão ao 
mesmo tempo em que incorporou os atores locais – ONGs e comunidades - 
embora tenha sido argumentado que as ONGs locais e da comunidade em 
geral não foram suficientemente incorporados ao processo. Embora de acordo 
com Patrick (2001), é reconhecido que a colaboração, inclusão e capacitação 
era desejável, com vista a apoiar os objetivos de médio e longo prazo que 
promovessem uma vibrante sociedade civil, sustentabilidade e autogestão 
deste povo. Acreditamos ser vital para o desenvolvimento de sociedades civis 
estáveis, independentes e viáveis que as ONGs internacionais promovam ma 
abordagem bottom-up em seu apoio e colaboração com ONGs locais, 
especialmente em países que emergem de situações de conflito ou outras 
perturbações sociais profundas; de acordo com Brunnstrom (2010), em Timor-
Leste há uma discrepância notável entre a retórica e a prática no que diz 
respeito a esse apoio. 

De acordo com relatos da FONGTIL (2010; 2012; 2013) existem, 
obviamente, algumas semelhanças entre as ONGs estabelecidas em Timor-
Leste depois de 1999 e as mais antigas, mas também há diferenças 
importantes. Estas últimas tendem a se ver como mais independentes e com 
objetivos e estratégias mais claras. Elas também estabeleceram ligações 
internacionais e oportunidades de financiamento e laços mais fortes com as 
comunidades locais. As ONGs locais mais recentes se encontram "perdidas", 
sem seu próprio nicho definido, e exigem um apoio considerável para 
desenvolver um foco, bem como as habilidades necessárias, conhecimentos e 
infraestrutura física; as ONGs de Timor-Leste, especialmente as mais recentes, 
são totalmente conscientes de suas limitações e problemas - elas têm 
dificuldades em definir seus papéis individuais com muitas tarefas urgentes que 
atraem sua atenção, essas ONGs são também muitas vezes distraídas da 
implementação prática de projetos; por outro lado, as ONGs internacionais 
ativas em Timor-Leste representam uma grande e grupo diversificado, 
representando uma variedade de diferentes abordagens e tarefas, que, como o 
passar do tempo começou a mover-se de um foco em auxílio pós-conflito para 
um modo de operação voltado para o desenvolvimento (BRUNNSTROM, 
2010). 
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De acordo com Heinrich (2001), as ONGs desempenharam um papel 
importante na consolidação da democracia, mitigando conflitos raciais e 
defendendo os pobres, mas mudar as condições externas, o que requereria 
delas tanto cobrar taxas aos usuários ou tornar-se “subcontratadas” do 
governo, limitaram o seu espaço e a capacidade de advogar políticas “pró-
pobre”. Situação que após setembro de 1999 viu-se alterado já que as ONGs 
timorenses desempenharam um papel importante na defesa de um modelo de 
desenvolvimento rural, “pró-pobre”, com foco em sustentabilidade deste novo 
país. Elas têm contribuído significativamente para os direitos humanos e 
educação cívica da população, para a definição da Constituição, e para a 
composição do Parlamento em relação ao gênero. Elas também são vistas 
como tendo um papel importante no Plano Nacional de Desenvolvimento 
(UNTAET de 2001, HUNT, 2004, 2008). 

 
4.17. O Governo Timorense e as ONGs 

 
 De acordo com a Comissão de Planejamento (2002), as ONGs foram 
capazes de auxiliar na prestação de serviços especialmente em áreas como 
educação, saúde, água e saneamento rural, redução da pobreza e 
desenvolvimento rural em Timor-Leste. O documento "Timor-Leste 2020: a 
nossa nação, o nosso futuro", ilustra claramente as expectativas do que as 
ONGs pudessem ser capazes de realizar - os papéis sugeridos para este grupo 
de atores foram a oferta de alfabetização e educação, incluindo a formação 
técnica, a formação dos trabalhadores de saúde e operação de clínicas de 
saúde, auxílio no desenvolvimento agrícola, incluindo a comercialização e 
transporte, fornecimento de crédito e assistência em gestão ambiental; 
assistência aos pobres e advocacia de causas “pró-pobre”; ajuda às viúvas, 
especialmente com a construção de casas; promoção de atividades de 
subsistência para as mulheres e de formação para a juventude; promoção da 
paz; reconciliação; direitos humanos, incluindo os direitos das mulheres para 
viver livre de violência; e, valores democráticos – muitas dessas ações 
claramente de responsabilidade governamental. O Plano Nacional de 
Desenvolvimento (PND) reconheceu que as ONGs e a sociedade civil em geral 
teriam um papel a desempenhar no desenvolvimento do país. 

As ONGs foram envolvidas, em um pequeno número, representadas por 
um comitê de supervisão, e membros de ONGs individuais, unindo-se a 
consulta com um número normal de exemplos de ONGs que trabalhariam em 
estreita colaboração com o Governo e coordenação de tarefas a realizar para o 
governo. Isso poderia incluir o desenvolvimento de quadros para a educação 
profissional, auxílio no fornecimento de serviços essenciais, ou no fornecimento 
de informações essenciais ao governo das comunidades (PLANNING 
COMMISION, 2002a); mas o Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), em si 
foi, desenvolvido em um apertado espaço de tempo, entre os conflitos de 
independência e a independência, em Maio de 2002, com oportunidade muito 
limitada para as ONGs participarem ativamente (FONGTIL, 2002), e como as 
ONGs e outras partes interessadas, de fato, tomariam partido na 
implementação do Plano Nacional de Desenvolvimento continua a ser um 
assunto indeterminado. O que se observa é o reconhecimento das 
possibilidades de ação das ONGs pelo governo, mas pouco ou nenhum espaço 
de atuação política para as ONGs em Timor-Leste. O período marcado pela UN 
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Mission in Support of East Timor (UNMISET) – realizada essencialmente para 
fornecer o apoio necessário para o estabelecimento de um novo governo 
soberano foi uma mudança significativa para as ONGs (UNDP, 1999;2000; 
2002). Na ausência de um governo legitimamente escolhido, a UNTAET tinha 
desenvolvido uma estreita relação com as ONGs como um conjunto de partes 
interessadas na nova nação. Uma vez que um governo legítimo passou a 
existir, e que se tornou o foco de atenção, as ONGs passaram a não ser mais 
consultadas na prática. Nem ficaram claros os parâmetros que regulariam o 
relacionamento das ONGs com o novo Governo. Não havia nenhuma política 
formal, por isso as ONGs começaram a explorar por si próprias os espaços 
onde poderiam trabalhar com o Governo. De acordo com a UNTAET - National 
Planning and Development Agency - (2001), no entanto, não houve conversas 
sobre questões mais amplas sobre como o Governo viu o papel das ONGs no 
desenvolvimento nacional. 

 
4.18. Os Desafios Enfrentados pelas ONGs em Timor-Leste 

 
 O próprio Governo, pouco familiarizado com as ONGs, não tem 
realmente formalizado seu posicionamento ante o papel das ONGs e da 
sociedade civil no desenvolvimento de Timor-Leste. Após tantos anos, o 
conceito de ONG permanece relativamente desconhecido, especialmente nas 
comunidades, e uma grande quantidade de trabalho é necessária para 
construir a confiança entre os membros da comunidade e ONGs, onde quer 
que eles estejam. No início de 2002 a UNDP realizou um estudo sobre ONGs e 
a sociedade civil em Timor-Leste, o que identificou uma série de problemas e 
desafios para o futuro, que continuam a ser relevantes no final de 2013. O 
papel das ONGs no fortalecimento da democracia, na segurança e na 
sustentabilidade da comunidade é inquestionável (HEIRINCH, 2001; 
GRENFELL et al., 2009). Os desafios que as ONGs enfrentam são agora a sua 
sustentabilidade em um período de financiamento reduzido - como se auto-
sustentar; suas relações com a comunidade e o novo Governo e, a 
necessidade de continuar a desenvolver sua rede internacional e de aprender 
com outras experiências. 

De acordo com Banerjee (2003) em um estudo sobre grandes ONGs no 
Sul da Ásia sugere que a capacidade de sobreviver e se tornar sustentável em 
longo prazo é fundamental, e isso exige que os líderes de ONGs sem tornem 
"experientes economizadores", tendo uma visão do futuro de sua organização, 
de forma flexível sobre como alcançá-lo, ganhar a confiança dos doadores e 
legitimidade aos olhos da população, permanecerem politicamente neutros, 
inovar, atender às exigências dos doadores e do Estado, e desenvolver coesão 
social. Mowles et al., (2008), aponta a questão do desenvolvimento de gestão 
profissional, uma vez que a comunidade internacional de doadores deverá 
permanecer em Timor-Leste, durante os próximos anos; um papel importante 
para as ONGs locais seria simplesmente ajudar as pessoas a entender estas 
organizações - quem são e o que eles fazem (o que inclui as agências da ONU, 
instituições financeiras internacionais, ONGs internacionais e fundações). Há 
também preocupações no seio da comunidade de ONGs sobre os papéis do 
FMI e do Banco Mundial na formulação da política econômica em Timor-Leste, 
enquanto que o pano de fundo das missões e focos dos programas de 
agências governamentais e internacionais em Timor-Leste são questões de 
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importância fundamental (TREMBATH and GRENFELL, 2007; TREMBATH et 
al., 2010). 

 
4.19. Considerações  

 
De maneira geral, podemos analisar as mudanças ocorridas em Timor-

Leste, pela ação das Missões de Paz das Nações Unidas, por meio de um viés 
que enfatiza o aprendizado ocorrido no percurso e, não somente, dedicar-se a 
contabilizar sucessos e fracassos. O processo de estabilização política, em 
situações como as vivenciadas em Timor-Leste precisam, e devem estar em 
constante adaptação aos desafios que surgem. Mesmo, que em muitos casos, 
não se tenham conseguido atingir grande parte dos objetivos, percebe-se os 
esforços para que os bons resultados sejam maximizados. Se a realidade 
vivida pela população de Timor-Leste, ainda não é a ideal, pelo menos as 
Missões de Paz da ONU tiveram papel crucial para que esta realidade não 
estivesse ainda pior e, entre as perspectivas mais pessimistas que consideram 
a Missões de Paz ONU como uma reprodutora do jogo de forças internacionais 
- e em algumas situações essa relação salta aos olhos - em outras visões mais 
positivas, talvez fosse prudente avaliá-las por um caminho do meio, que se 
reinventa e busca, dentro de seus limites, estabelecer processos para a 
superação dos desafios que se impõem, uma vez que na política, muitas vezes 
não existem soluções fáceis. 

Dessa forma, faz-se necessário reconhecer a existência de poderes 
estruturais, que tenderam a seguir sua trajetória inercial, com mudanças e 
adequações processadas em um tempo relativamente longo – muitos ainda 
nem possíveis de serem contabilizados - que contribuem para delinear as 
tendências para o futuro. Comparado com a ordem vigente durante o período 
de colonialismo, ocupação e conflitos de independência, a situação político-
institucional atual em Timor-Leste tem muitos, se não todos, os elementos 
baseados em estruturas que buscam a minimização de riscos de conflitos, 
redução de desigualdade e orientação para o desenvolvimento sustentável – 
ao menos no discurso. Porém, vale ressaltar, que nenhum destes elementos, 
por si só, é garantia de sucesso. Em suma, as questões da superação da 
pobreza e do subdesenvolvimento, dos traumas sofridos pela colonização e 
ocupação, e o controle das riquezas naturais, como as reservas de petróleo, 
constituem a temática central da inserção internacional de Timor-Leste como 
Estado-nação autônomo e independente, e constituem o plano de fundo das 
ações e presença desses atores em Timor-Leste. A partir da informação de 
fundo descrito nesse capítulo, algumas conclusões podem ser tiradas sobre os 
parâmetros dentro dos quais as ONGs, a ONU (como formulador de políticas 
do governo) e, o Governo de Timor-Leste por si só, participam ou não do 
processo político. Aplicando o quadro a partir deste estudo, podemos realizar 
uma análise preliminar dos papéis que esses atores seriam susceptíveis de 
desempenhar tanto no processo político em geral quanto, especificamente, no 
desenvolvimento de políticas. 

As ONGs em Timor-Leste têm desempenhado um papel de apoio na 
transição para a democracia, oferecendo contribuição para a consolidação 
democrática através do reforço de fortalecer o Estado em uma série de 
maneiras. As ONGs começaram a trabalhar em estreita colaboração com as 
agências da ONU na resposta à emergência IDP (seca 1997/1998), e como um 
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ponto de ligação para as agências da ONU. Porém a regulamentação de ONGs 
por parte da ONU foi evitada pelas próprias ONGs, uma vez que as ONGs 
locais estavam relutantes em permitir que a ONU desenvolve-se o 
regulamento-quadro. Isto pode ser afetado negativamente as relações com o 
Governo Timorense a longo prazo. A ONU deu apoio a ONGs uma vez que o 
centro de coordenação foi estabelecido no Escritório das Nações Unidas para a 
Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) enquanto trabalhou para 
apoiar e ajudar o restabelecimento de ONGs locais, particularmente o Fórum 
de ONGs, o que exemplifica, ao menos nos anos iniciais, o valor estratégico 
desses atores para essa organização. 

Os primeiros anos foi um período essencialmente marcado por boas 
relações entre a ONU e as ONGs, uma vez que, na ausência de um governo 
legitimamente escolhido, foi desenvolvido um relacionamento próximo entre 
estas, bem como com um conjunto de partes interessadas na nova nação. Uma 
vez que um governo legítimo passou a existir, o padrão de relação mudou e o 
novo Governo se tornou o foco de atenção e as ONGs deixaram de ser 
consultadas. 

O Governo de Timor-Leste têm ignorado o papel das ONGs no 
desenvolvimento nacional, e as ações de ONGs para defender seu papel não 
provaram quaisquer resultados satisfatórios em termos políticos, nem em 
termos de influência no processo de tomada de decisão. O que se observa é o 
reconhecimento no Governo Timorense de pouco ou nenhum espaço político 
para as ONGs em Timor-Leste; ONGs em Timor-Leste têm pouca influência ou 
relevância para o Governo na prestação de contas, e ainda não foram capazes 
de se estabelecer como um ator forte e independente no processo político, uma 
situação que tem sido mantida estática ao longo do período estudado, entre 
1999 e 2012. 

Olhando para a área específica da política, é possível concluir que as 
ONGs em Timor-Leste são periféricas ao sistema, com poucos recursos e 
pouca capacidade de influenciar a política, ainda que a natureza da relação das 
ONGs e seus papéis, identidades e estratégias com o Governo tenha sido 
alterados ao longo do tempo, assim como a flutuação tanto no número quanto 
nos papéis desempenhados de acordo com as variações do clima político ao 
longo do período estudado, estas, em geral parecem ter sido ignoradas nas 
discussões sobre fazer ou, na melhor das hipóteses, são vistas como atores 
marginais devido a natureza limitada e centralista de tomada de decisão 
política, dos recursos e capacidades do próprio Governo. 

Quais ações as ONGs tomariam para complementá-las como centros de 
legitimidade institucional e poder político em Timor-Leste? Quais motivos 
levariam as ONGs, apesar das restrições impostas no processo político, a 
continuar e expandir suas atividades em Timor-Leste? Quais seriam os 
benefícios que estas organizações visam em curto, médio e longo prazo? 
Especialmente após a retirada das missões de paz da ONU - o rosto de 
governo mais favorável à sua presença e atividades, uma vez que se observa a 
incapacidade do governo em lidar com as ONGs? Qual seria a estratégia de 
persistência das ONGs para legitimar a sua participação como um grupo no 
processo político? Muitas questões permanecem, principalmente sobre o papel 
político das ONGs e os seus doadores em Timor-Leste, para determinar a 
forma de políticas públicas ou o funcionamento das administrações públicas. 
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Questões-chave para as ONGs em Timor-Leste 
 

 As ONGs precisam se tornar parceiras, para apoiar e criar novos 
modelos para a entrega de bens e serviços públicos e atividade política; as 
ONGs, em Timor-Leste, devem reforçar seus papéis como defensores dos 
pobres e os esforços para se tornarem parceiros do Governo para o 
desenvolvimento. Isto pode não ser sempre um equilíbrio fácil, pois às vezes 
elas vão se encontrar em um posicionamento crítico ao Governo. O futuro para 
as ONGs em Timor-Leste, certamente, gira em torno de como elas gerenciam 
todos os novos papéis e relações que lhes são, e serão exigidas e, 
particularmente, como elas se posicionam como atores políticos dentro das 
interações entre as comunidades locais, doadores, agências internacionais, e o 
Governo de Timor-Leste. 

Para criar uma linha de base para o futuro engajamento político, a fim de 
unir forças – ONGs e o Governo - ainda precisam legitimar a sua relação e 
fazer o que o público espera, mas isso, também, pressupõe um nível de 
informação e conscientização entre a população para que eles se importem o 
suficiente para esperar algo do Governo e organizações não-governamentais, o 
que exige alfabetização, difusão pela mídia e atenção a um determinado 
problema, e essas coisas simplesmente não existem em Timor-Leste. Assim, 
para alcançar esta dinâmica interna-externa, as ONGs poderiam levar as 
preocupações domésticas para pressionar o Governo a agir de certas 
maneiras. A situação atual exige resposta, organizações politicamente 
sensíveis, e requer a difusão de informações. Esta realidade não explica o 
comportamento de todas as ONGs, mas explica até certo ponto o 
comportamento como grupo. Há outra maneira de pensar sobre este problema, 
que seria, o balanço das ONGs no processo de formulação de políticas; ONGs 
realmente não tem uma voz neste processo, não participam muito ativamente, 
mas são certamente muito interessadas em participar em reuniões, entretanto 
não investem pesadamente em política, não tem uma posição forte, e não 
fazem muito uso, em Timor-Leste,da sua posição internacional no ativismo 
político. 

Uma vez que Governos não são necessariamente sensíveis à 
preocupações dos seus cidadãos, pensar sobre o ambiente político interno em 
Timor-Leste em que as ONGs negociam, às vezes ajuda a explicar algumas de 
suas posições. Então, há razões para que as ONGs adotem certas posições, 
na maioria das vezes elas são posições racionais, porque afetarão o seu 
orçamento, a relação dos doadores, e tudo o mais. As razões não são fáceis de 
conhecer e certamente dentro de qualquer ONG, no processo há uma 
complexa dinâmica política que está longe de ser transparente. Há grupos de 
pressão, existem pontos de vista políticos que chocam, há redes de atores e 
assim por diante acontecendo no seio destas organizações. É muito difícil 
saber, só podemos tirar conclusões gerais com base em uma tela bruta de 
evidência disponível para nós - É complicado e é difícil – mas bem menos de 
simples manipulação; ONGs, e às vezes os Governos, são “caixas-pretas” e, 
só olhar para o que esses atores fazem durante este processo não nos ajuda a 
compreender muitas das suas posições. Elas nos obrigam a olhar para o que 
se passa dentro de ONGs e para começar a ter um melhor entendimento de 
onde elas vêm, e por que fazem o que fazem. 
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Figura 11: Manifestação pela independência de 
Timor-Leste, em 1999.  

       Fonte: Daniel Clós (1999). 

Figura 12: Imagem do documentário sobre o 
Processo de independência em Timor-Leste. 

                        Fonte: “Timor Lorosae – 
O Massacre Que o Mundo Não Viu”.  

Lucélia Santos (2001). 

CAPÍTULO 5 
 
5. CARACTERIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE TIMOR-LESTE  

 
5.1. Introdução 

 
 A complexa situação política e  
institucional, representadas pelas  
figuras 11 e 12, ocorrida em 1999 
após o referendum, no qual se decidiu 
pela independência política da 
Indonésia - um momento ímpar na 
conturbada história política e social de 
Timor-Leste – trouxe um período de 
transição política, e principalmente, 
reduziu a infraestrutura do país a 
cinzas, o país foi varrido por uma 
onda de violência que resultou na 
morte de parcela considerável de sua  
população (ONU, 2013). 

Esse turbulento processo 
fundamenta a necessidade de analisar 
a situação das políticas de 
desenvolvimento em termos 
socioeconômicos e ambiental neste 
país, onde em termos práticos, e no 
discurso oficial, a prioridade dada para 
a reconstrução da infraestrutura e em 
menor medida ao estabelecimento 
viável de instituições políticas – com  
altos níveis de corrupção – enquanto se  
negligencia muitas questões, como as agrícolas e ambientais. 

Obviamente, seria importante que paralelamente aos esforços de 
reconstrução política do país, fosse dada maior importância à questão agrícola-
ambiental, o que talvez não ocorra na dimensão da necessidade da população, 
e em longo prazo, as atividades de reconstrução fossem consideradas 
concomitantemente com políticas de desenvolvimento agrícola e ambiental 
viáveis assegurando manejo sustentável dos recursos naturais e preservação 
do meio ambiente. Entretanto, cabe considerar que apesar das questões 
agrícolas e ambientais serem de grande importância para o futuro 
desenvolvimento de qualquer país, é inviável considerá-la sem incluir questões 
“não ambientais” no sentido restrito, como muitos temas sociais, políticos e 
econômicos, que apresentam reflexos no manejo ambiental e de recursos 
naturais, exigindo, assim, uma abordagem interdisciplinar. 

 
5.2. Fundamentação Teórica 

 
A "paisagem" apresenta diversos entendimentos que dependem tanto de 

quem os usa como do contexto em que se usam, cada um têm sua própria 
interpretação da paisagem (METZGER, 2001). Alexander von Humboldt, no 
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início do século XX, introduz o termo paisagem no sentido de caracterização de 
uma região terrestre, até então, o mesmo era utilizado num sentido artístico de 
pinturas, ilustrações, etc. Mas foi Troll (1971), que em 1939 cunha o termo 
"ecologia da paisagem". 

Na abordagem geográfica a paisagem passa a conceber uma acepção 
imprecisa (visão), porém rica em possibilidades de aplicação 
(BEROUTCHACHVILI, 1991). Por sua vez, Tricart (1981) ressalta a paisagem 
como funcionamento do ecossistema assinalando diferentes perspectivas de 
uso, enquanto para Ross (1991), ela é enfatizada como a compreensão da 
paisagem a partir do conhecimento das unidades de paisagem, enquanto que 
por outro lado, as formações biológicas e fisiográficas representam o 
entendimento de paisagem para Ab`Saber (1969). Sotchava (1978) consagra o 
termo "geossistema", definindo um ambiente com dinâmica e organização 
própria, permitindo a repartição de todos os componentes de um ambiente, 
garantido sua integridade funcional.  

Os diferentes conceitos de paisagem mostram que o aspecto estrutural 
pode ser bem caracterizado, mas os processos e a dinâmica, em geral, não o 
são. Na maioria das vezes o foco é o objeto de estudo de cada ciência, e as 
características mais consideradas são: estrutura, função e mudança 
(FORMAN; GORDON, 1986). 

O estudo da dinâmica da paisagem leva ao desenvolvimento de estudos 
onde as variáveis espaciais e temporais em diversas escalas envolvem a 
determinação de limites, dos processos-chave e das forças motrizes (driving 
forces) do sistema (VELDKAMP et al., 2001). 
 

5.2.1.  Sistemas e Abordagem Holística 
 

Sistema - do grego, sistema, systema - tem um significado literal de 
reunião ou grupo, podendo ser definido como a disposição das partes ou dos 
elementos de um todo, coordenados entre si e que funcionam como estrutura 
organizada (FERREIRA, 2004). 

O conceito de sistema é abstrato, ou seja, é uma simplificação da 
realidade, um modelo (KOESTLER, 1969).  Na definição de Lima e Queiroz 
Neto (1997), a paisagem é um sistema - a paisagem (um todo) - e os fatores 
ambientais (elementos) são coordenados entre si e funcionam (aspectos 
dinâmicos) organizados no espaço (estrutura organizada). Temos então que os 
sistemas específicos que são analisados pelas ciências que estudam as 
paisagens são os geossistemas e os ecossistemas cujos conceitos também 
devem ser explicitados. Geossistema é definido por Sotchava (1977), como 
sendo a representação da organização espacial resultante da integração dos 
componentes físicos da natureza (sistemas), aí incluídos clima, topografia, etc, 
para este autor, o estudo dos geossistemas não se limita aos componentes da 
paisagem, mas de preferência projeta-se sobre sua dinâmica, estrutura 
funcional e conexões. Por sua vez, ecossistema pode ser definido como um 
sistema aberto que inclui, em certo modo, todos os fatores físicos e biológicos 
do ambiente, incluindo o homem, e suas interações que resultam de uma 
diversidade biótica com estrutura trófica claramente definida e na troca de 
energia e matéria entre estes fatores (ODUM, 1983). 

A ecologia é definida como a ciência que estuda as interações dos 
organismos em seu ambiente (ODUM, 1983). As interações envolvem 
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processos e, portanto são variáveis no tempo, isto é, são dinâmicos. Esses 
aspectos indicam que as variáveis estudadas na ecologia são de caráter 
espaço temporais (HAWKINS; SELMAN, 2002). 

A ecologia de paisagens, atualmente é uma disciplina desenvolvida com 
o objetivo de reunir as diversas ciências que estudam a paisagem para maior 
compreensão dos aspectos ecológicos além dos limites dos ecossistemas 
(NAVEH; LIEBERMAN, 1994), é considerada uma nova área de conhecimento 
dentro da ecologia, marcada pela existência de duas principais abordagens: 
uma geográfica, que privilegia o estudo da influência do homem sobre a 
paisagem e a gestão do território; e outra ecológica, que enfatiza a importância 
do contexto espacial sobre os processos ecológicos, e a importância destas 
relações, onde estas abordagens apresentam conceitos e definições distintas, 
e por vezes, conflitantes, que dificultam a concepção de um arcabouço teórico 
comum (METZGER, 2001). 

Apesar de existirem duas abordagens distintas dentro da ecologia de 
paisagens, elas apresentam muito em comum, como o fato de ambas serem 
espacialmente explícitas, lidarem com espaços heterogêneos e considerarem 
múltiplas escalas em suas análises. O conhecimento da paisagem como "um 
todo" exige aplicações de vários aspectos de pesquisa integrada (OT´AHEL´, 
1999). 

Metzger (2001) propõe uma definição integradora de paisagem como 
sendo "um mosaico heterogêneo formado por unidades interativas, sendo esta 
heterogeneidade existente para pelo menos um fator, segundo um observador 
e numa determinada escala de observação". A ecologia de paisagens permite a 
integração da heterogeneidade espacial e do conceito de escala na análise 
ecológica, tornando esses trabalhos ainda mais aplicados para resolução de 
problemas ambientais. Em termos aplicados, argumenta-se que a ecologia de 
paisagens possa contribuir nestas questões, pois se propõe a lidar com 
mosaicos antropizados, e na escala na qual o homem está modificando o seu 
ambiente.  

Na “abordagem geográfica”, mais do que uma análise detalhada de 
impactos locais (principal enfoque da ecologia de ecossistemas e de 
comunidades), a ecologia de paisagens procura entender as modificações 
estruturais e, portanto funcionais trazidas pelo homem no mosaico como um 
todo, incorporando de forma explícita toda a complexidade das inter-relações 
espaciais de seus componentes, tanto naturais quanto culturais (METZGER, 
2001). 

Na “abordagem ecológica”, apesar de focar mais as unidades “naturais”, 
mais uma vez a ecologia de paisagens situa-se na escala correta para 
responder aos principais problemas ambientais, tanto relacionados à 
fragmentação de habitats quanto ao uso inadequado dos solos e da água 
(METZGER, 2001). Uma vez que para compatibilizar uso das terras e 
sustentabilidade ambiental, social e econômica, é necessário planejar a 
ocupação e a conservação da paisagem como um todo (METZGER, 2001). 

Conforme Naveh e Lieberman (1994) a ecologia da paisagem apresenta 
os seguintes desafios: caracterização de padrões, papel dos agentes na 
formação de padrões, elaboração de modelos, propostas práticas. Entretanto, o 
dilema fundamental da pesquisa é que a maior parte dos dados científicos é 
obtida em escalas locais, enquanto a demanda por respostas a problemas 
ambientais ocorre principalmente em escalas globais (por exemplo, 
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aquecimento climático, fragmentação e perda de biodiversidade, uso 
sustentável da água, desenvolvimento entre outros). 

Há assim uma carência de dados e uma urgência de respostas em 
escalas globais enquanto as ações dão-se em escalas locais. Muitas vezes, a 
obtenção de dados em escalas globais é extremamente problemática. No caso 
da ecologia de paisagens, há uma grande dificuldade de se estabelecer 
experimentos em escalas espaciais e temporais amplas, pois não existem 
réplicas verdadeiras (cada paisagem é única), nem controles, e há uma grande 
dificuldade de se promover alterações visando o estudo científico de seus 
impactos, esse é o segundo grande desafio da ecologia de paisagens: ser 
capaz de entender e transpor as relações entre padrões e processos de um 
domínio de escala para outro (BISSONETE, 1997). 

Em poucas palavras, ao lidar com a paisagem como um todo, 
considerando as interações espaciais entre unidades culturais e naturais, 
incluindo assim o Ser Humano no seu sistema de análise, a ecologia de 
paisagens adota uma perspectiva correta para propor soluções para a 
caracterização de interações entre o Ser Humano e o ambiente. 
 

5.3.  As Inter-relações entre o Ser Humano e o ambiente – O 
Homem como Fator Ambiental 
 

O fator fundamental na transformação das paisagens é o Ser Humano. 
As atividades humanas modificam, em grande extensão, a cobertura vegetal, o 
funcionamento hídrico do solo e os ciclos biogeoquímicos. Por exemplo, a 
exportação e a importação de matéria baseada na energia retirada de 
combustíveis fósseis modificam as paisagens locais, acelerando mudanças 
climáticas globais (MARTINS, 2004). As intervenções humanas na paisagem 
tornaram-se mais intensas conforme o desenvolvimento da tecnologia. 

A paisagem cultural (do alemão, Kulturlandschaft) considera o Ser 
Humano como fator ambiental, e paisagem cultural, um produto da modificação 
humana da paisagem natural (do alemão, Naturlandschaft) que originalmente 
não incluía o Ser Humano como fator ambiental (MAIA, 2001). O 
desenvolvimento de instrumentos e técnicas propiciou o aparecimento de 
novos elementos estruturais e dinâmicos na paisagem, produtos da mente 
humana, ou seja, da noosfera (NAVEH e LIEBERMAN, 1994). 

Nas paisagens culturais tradicionais, a baixa importação e exportação de 
matérias estão associadas a uma tecnologia que não depende da utilização de 
energia externa à paisagem, além das fontes renováveis e naturais, nessas 
condições, as atividades agrícolas são caracterizadas como de baixo insumo 
de energia e de nutrientes que, historicamente, estão disponíveis na paisagem. 
Há uma tendência de essas paisagens serem sustentáveis em longo prazo 
(ELLIS e WANG, 1997). 

Ao contrário, as paisagens culturais globalizadas que empregam 
tecnologia que depende da entrada de energia externa ao sistema para suprir 
as elevadas taxas de importação e exportação de matéria. Essa lógica provoca 
grande desequilíbrio no balanço de matéria e energia (MARTINS, 2004). Nesse 
caso, o balanço de energia é sempre positivo, devido à entrada de fontes 
externas à paisagem, tornando a exportação de matéria sempre dependente da 
utilização desse tipo de energia (MARTINS, 2004). Outros impactos 
importantes das paisagens culturais globalizadas são a fragmentação dos 
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ecossistemas originais e a destruição da biodiversidade (FORMAN; GORDON, 
1986;GUSTAFSON; GARDNER, 1996; COLLINGE, 1998).  

É importante compreender as inter-relações entre o ser humano e o 
ambiente e os fatores que a circundam no contexto em que esta se encontra, 
ou seja, perceber o ambiente onde está localizado, aprender a proteger e 
cuidar do ambiente da melhor forma possível (TRIGUEIRO, 2003). Entretanto, 
o que um homem relata do seu meio ambiente não depende apenas de seu 
aparato sensorial, mas principalmente de como ele é condicionado a reagir 
(VAUZELLES-BARBIER, 1977). 

Identificar essas inter-relações (ações-reações) torna-se de fundamental 
importância como forma de fornecer subsídios às ações adequadas que visem 
preservar o meio ambiente e promover desenvolvimento sustentável, tornando 
a população, parte deste processo, não somente mera observadora e vítima de 
catástrofes ambientais. 
 

5.4.  Proposta Metodológica 
 

Esta parte do estudo teve como base teórico-metodológica três eixos 
fundamentais: a utilização de métodos dedutivos, indutivos e fenomenológicos 
propostos por (KAPLAN, 1975; TUAN, 1980; GUERRA e GUERRA, 1997). Foi 
utilizada a abordagem sistêmica para compreensão dos sistemas de inter-
relações e interdependências, constituindo combinações entre componentes 
físicos, biológicos e ambientais, que sofrem alteração ou não pela ação 
humana, em uma perspectiva espaço-temporal. A abordagem sistêmica foi 
apresentada como uma concepção metodológica que favoreceu o estudo 
dinâmico da paisagem de maneira integrada (NASCIMENTO, 2000), tendo o 
ser humano como ponto focal. 

O método dedutivo subsidiou os trabalhos de gabinete que 
compreenderam as explorações relacionadas com a consolidação do 
referencial teórico, análise de textos de autores com referência a temática em 
estudo sobre a conceituação e abordagem sistêmica. 

O método indutivo foi empregado na observação dos elementos 
naturais, os métodos fenomenológicos utilizados quanto à interpretação e 
explicação de fenômenos de caráter local e regional. Foram realizados os 
seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica; pesquisa 
documental, interpretação dos dados e das informações obtidos com base em 
procedimentos da metodologia qualitativa. 

A partir da definição do referencial teórico, foram estabelecidas etapas 
para o desenvolvimento da pesquisa: A primeira etapa consistiu no 
reconhecimento da área de estudo com apoio do material cartográfico como 
imagens de satélite e base cartográfica; A segunda etapa fundamentou-se no 
recolhimento de bibliografia relacionada ao tema do estudo e a coleta de dados 
indiretos (descrição densa da paisagem), com materiais bibliográficos, 
cartográficos, dados climáticos (séries históricas locais e regionais) e aspectos 
geoambientais; A terceira etapa consistiu no trabalho de campo e obtenção 
direta de informações do objeto de estudo com recolhimento de informações 
em órgãos públicos (Secretarias de Meio Ambiente, sites de governos, entre 
outras), fotos, análise da paisagem, reconhecimento geral da área de estudo e 
atualização de dados dos sistemas ambientais, com estudo de campo entre 
Julho e Dezembro de 2012, em Timor-Leste. Na quarta etapa realizou-se a 
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organização e interpretação dos dados obtidos pelas visitas a campo e a 
órgãos específicos; A quinta etapa consistiu na definição e produção de 
diagnósticos ambientais, e por fim, a sexta e última etapa efetivou-se pela 
produção de resultados. 

 
5.5.  Delimitação e Caracterização da Área de Estudo 

 
Timor-Leste, ou como é chamado em tétum, “Timor Lorosa´e” - a língua 

nativa - que em português significa “Timor do sol nascente”, faz referência à 
orientação geográfica do “nascer” do sol; apresenta, segundo dados da ONU 
(2001) uma área de 14.871 km², não considerando o enclave timorense na 
parte indonésia da ilha, o estado de Oecussi (2.500 km²), e as ilhas de Atauro 
(144 km²) e de Jacó (08 km²), totalizando 17.523 km², conforme observado na 
Figura 13. A ilha de Timor-Leste é a mais oriental das ilhas de Sunda, 
posicionada entre 8° 17’ e 10° 22’S e 123° 25’ e 127° 19’E, ao norte encontra-
se o mar de Banda, e ao sul o mar de Timor, fazendo fronteira com a Indonésia 
a oeste – Timor Oeste, e distante da Austrália, na direção sudeste, 
aproximadamente 550 km. Geograficamente relaciona-se com a Indonésia e 
geologicamente encontra-se na placa australiana (ONU, 2001). 
 

5.6.  Resultados Parciais do Estudo 
 

Os resultados foram divididos em três seções, de modo a tornar mais 
clara a discussão, a saber: aspectos geográficos; aspectos históricos, sociais e 
econômicos, e; aspectos ambientais de Timor-Leste. 
 

5.6.1.  Aspectos Geográficos de Timor-Leste  
 

Timor-Leste tem uma topografia dominada pela cadeia de montanhas de 
“Ramelau”, no centro da ilha. O ponto culminante da ilha é o pico de “Tata-Mai-
Lau” na porção oeste final do território, com 2.964 m, em uma área onde vários 
picos atingem mais de 2.000 m. Ao longo da maior parte da costa sul da ilha, 
há uma região plana na costa com entre 20-30 km de extensão, enquanto que 
na região norte as montanhas se deitam diretamente em direção ao mar, ou há 
pequenas áreas planas, como onde se encontra a capital Díli, conforme se 
pode observar na Figura 14. Em “Oecussi”, a planície costeira é relativamente 
extensa (MONK et al., 1997). A região costeira norte, é também, caracterizada 
por planícies costeiras de origem coralínea. Em algumas áreas há platôs de 
300-700 m acima do nível do mar, é o caso do platô de “Fuiloro”, com 500-700 
m acima do nível do mar nas proximidades de “Lospalos” e do lago “Iralalaru” 
no oeste, e na área ao redor da pista de pouso em “Baucau”. Estes platôs 
diferem substancialmente na qualidade do solo, água e disponibilidade de uso. 

A topografia influencia diretamente o clima, a profundidade do solo, a 
erodibilidade, infiltração e leaching do solo. Timor-Leste apresenta 44% de sua 
área com declividade de mais de 40% (BIERENBROODSPOT, 1986). 
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Figura 13: Mapa físico de Timor-Leste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.etwa.org.au (2010). 
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Figura 14: Mapa físico e de localização de Timor-Leste. 

 
Fonte: interCarto (2014).
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A ilha de Timor é parte da placa continental australiana, formada 
basicamente por rochas sedimentares calcárias o que difere da maioria das 
ilhas indonésias que são de origem vulcânica. As variações do nível do mar, 
nesta região, são demonstráveis pelo fato de existir registros fósseis de corais, 
encontrados em altitudes superiores a 2.000 m de altura. Os solos tendem a 
ser relativamente finos e com baixa capacidade de retenção hídrica (CARSON, 
1989). Há registros de importantes reservas minerais, as mais importantes e 
cobiçadas são representadas por petróleo e gás, o qual foi encontrado tanto 
em terra como no mar de Timor (WEBB, 1995; BRAHMANA; EMANUEL; 1996). 
 O clima em Timor-Leste é, em termos gerais, considerado como quente 
e tropical úmido, com grande porção semiárido. Entretanto a umidade em 
Timor-Leste varia de “permanentemente úmido” na costa sul, com variação de 
9 a 12 meses de chuva por ano com mais de 100 mm de chuva por mês em 
média, a “permanentemente seco” na parte norte da cadeia de montanhas, 
com zero a quatro meses por ano ao redor de 100 mm de chuva por mês, em 
média (MONK, 1997). Segundo Keefer (2000), a temperatura varia com a 
altitude, a temperatura média em Díli, ao nível do mar, é de 27,5°C, e em 
pontos mais altos registra média de 19,8°C, como em Maubisse, a 1.432m de 
altitude, máximas, mínimas e temperaturas médias mensais variam entre 1-
3°C, entretanto variações diárias podem ser maiores. A variação máxima 
diurna pode ser superior a 13°C no período de monções de sudeste (Maio a 
Julho), e a mínima é 7-9°C no período de monções de noroeste (Dezembro a 
Março). 
 Os padrões de chuva são mais variáveis, e baseada na quantidade de 
chuvas e temperaturas, o país foi dividido em três zonas. Em altitudes entre 
zero e 600m, ao longo da costa norte, o clima é caracterizado por uma 
temperatura média superior a 25°C, com nível médio de chuvas abaixo de 
1.500 mm, e uma estação seca de cinco meses. A região de montanhas é 
caracterizada por temperaturas abaixo de 25°C com nível médio de chuvas em 
torno de 1.500 mm, e uma estação seca de quatro meses. E a costa sul com 
altitude de zero a 600 m de altitude, com temperaturas acima de 25°C, maior 
quantidade de chuvas, superior a 1.500 mm, e uma estação seca de três 
meses (KEEFER, 2000). 
 Comparada a outras ilhas do arquipélago, ao norte e a oeste, a ilha de 
Timor é seca. A cadeia de montanhas de “Ramelau” forma uma zona úmida ao 
longo da ilha, entretanto os rios originários do centro da ilha são relativamente 
pequenos e curtos, com poucas áreas de vazantes. A paisagem escarpada, 
certos tipos de rochas e os padrões de chuva fazem muitos rios agentes 
eficientes de erosão, o que exige manejo adequado a este fator crucial 
(BIERENBROODSPOT, 1986). 
 O lago “Iralalaru” na parte leste do país é relativamente grande - 22 km² - 
e constituí um importante ecossistema alagado pouco estudado (NOOR, 1997). 
Noor (1997) defende a criação de uma reserva da biofera para o lago 
“Iralalaru”, devido às várias ameaças que o cerca como planos de utilização de 
sua água para irrigação e geração de energia, e tão pouco sobre este 
ecossistema é ainda conhecido, dessa forma se sugere mais estudos de 
impacto ambiental, devido à presença de fauna e flora originais ainda 
presentes. 
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5.6.2.  Aspectos Históricos, Sociais e Econômicos de Timor-Leste 
 

De acordo com Rowland (1992) a ilha de Timor encontra-se povoada por 
humanos há um milhão de anos desde o tempo do Homo erectus. O Homo 
sapiens provavelmente chegou do Oeste a cerca de 40.000 anos atrás e as 
sociedades caçador-coletoras provavelmente adotaram práticas agrícolas entre 
8.000 e 2.000 anos atrás (BELLWOOD, 1980; GLOVER, 1986). Essa riqueza 
no processo de formação do povo timorense, com mais de 30 etnias, tentou ser 
resumida administrativamente e politicamente em somente 13 províncias, que, 
em parte, falhou em representar adequadamente toda essa diversidade cultural 
e lingüística (Figura 15). 

Bellwood (1980) e Glover (1986) defendem que as sociedades caçador-
coletoras que habitavam a ilha de Timor provavelmente adotaram práticas 
agrícolas entre 8.000 e 2.000 anos atrás, cultivando arroz (Oryza sativa), 
milheto (Setaria italica), “yams” (Dioscorea spp.), “taro” (Colocasia esculenta), e 
cana de açúcar (Saccharum spp.), e os primeiros animais domésticos foram 
cachorros, porcos e galinhas; fruta-pão (Artocarpus artilis) a banana (Musa 
spp.) foram introduzidos cerca de 3.500 anos atrás, e há aproximadamente 
6.000 anos atrás povos oriundos do Norte, provavelmente da ilha de Papua 
Nova Guiné invadem a ilha de Timor novamente modificando parte da fauna e 
flora locais, introduzindo animais, hoje considerados naturais da ilha como 
cervos, pequenos mamíferos, marsupiais e roedores (BELLWOOD, 1991). 
Segundo Monk et al. (1997), é, ainda, escasso o conhecimento sobre a fauna e 
a flora ao longo dos rios em Timor-Leste.  

Foi em 1562, o primeiro contato com os portugueses, com o 
estabelecimento do primeiro interposto comercial, apesar de que desde muito 
antes a ilha de Timor estivesse na área de influência do comércio chinês, 
conforme textos do século XIV que confirmam a abundância de Sândalo nas 
ilhas de Sandu, entre elas a ilha de Timor. As primeiras descrições européias 
da região, também, registram a mesma observação (FOX, 1988). 
 Timor-Leste, conforme já abordado, é uma sociedade étnica e 
linguisticamente complexa como se observa na Figura 16, onde os eventos 
posteriores ao referendum de independência, em 1999, causaram ainda 
maiores mudanças na população. A ONU (2001) acredita que ao menos 75% 
de toda a população foi deslocada, enquanto que uma parcela considerável da 
mesma foi morta. Este processo se reflete negativamente em termos 
ambientais pressionando o meio ambiente e levando recursos naturais à 
exaustão. Até a metade da década de 1990, mais de 90% da população vivia 
em zonas rurais, com rápida mudança durante os anos subseqüentes com 
grandes contingentes de pessoas se deslocando para Díli.  

Durante o período do processo de independência, por volta do ano 2000, 
a população de Timor-Leste contava com aproximadamente 800.000 
(Oitocentos mil) pessoas, nesta conta, agrega-se os refugiados em Timor-
Oeste (0NU, 2000). Em 2010, após os esforços de pacificação a população se 
eleva a 1.066.582 pessoas (Um milhão, sessenta e seis mil, quinhetas e oitenta 
e dois) (RDTL, 2013), e apresenta hoje média de crescimentoanual da 
população em 53%, e taxa de fecundidade em 2,9% (RDTL, 2013). 
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Figura 15: Divisão Administrativa do Timor-Leste com encarte do enclave do Oe-Cussi. 

Fonte: ONU (2014). 
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Figura 16: Línguas faladas em Timor-Leste por “suco”. 

Fonte: Censo de Timor-Leste (2010).
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Ainda, de acordo com relatórios da ONU (2001), até a metade da 
década de 1990, mais de 90% da população vivia em zonas rurais. Esta 
situação foi drasticamente alterada durante os últimos 10 anos, especula-se 
que a população de Díli (a capital) tenha saltado para 200.000 (Duzentas mil) 
pessoas no período, acarretando diversos prejuízos sócio-ambientais que 
serão abordados mais à frente, comuns a todas as grandes e médias cidades 
em países em via de desenvolvimento. A presença de favelas é constante. 
Conforme dados da ONU (2001), aproximadamente 70% das casas e demais 
infraestruturas como escolas e hospitais foram destruídos. Estas circunstâncias 
têm forte reflexo nas condições ambientais e no modo como esta população 
maneja os recursos naturais e meio ambiente (Figura 15). 

Antes do ocorrido em 1999, a população de Timor-Leste era formada por 
12 grupos étnicos - cada um com subgrupos - incluindo 2% de chineses e 20% 
de indonésios. A complexidade étnica se reflete na complexidade lingüística, 
onde cada grupo tem sua própria linguagem, onde o “tétum” surge dominante 
com 60% da população usando-o como meio de comunicação conforme já 
demonstrado na Figura 16. Outras línguas muito faladas no país são o 
“bahassa indonésia”, o “inglês”, e o “português”, que foi escolhido por motivos 
históricos como língua oficial e a utilizada no ensino e na política (ONU, 2000).  

Conseqüentemente, os ecossistemas na ilha de Timor tem sofrido forte 
influência humana por milhões de anos, mesmo que impactos significativos na 
cobertura florestais datem a partir do período em que se estabelece a 
agricultura, entre 8.000 e 2.000 anos (BELLWOOD, 1991). As atividades 
econômicas da população rural eram basicamente fundamentadas em 
agricultura de subsistência, e ao longo da extensa costa, constatava-se relativa 
atividade de pesca, novamente de subsistência (ONU, 2000). Históricamente, o 
recurso natural de maior valor econômico para o comércio marítimo, tanto para 
chineses como para europeus, era o “Sândalo” (Santalum alburri), outros 
produtos comercializados eram mel e cera de abelha (ONU, 2009). Entretanto, 
somente a partir do século XVIII, se inicia a extração de Sândalo de formas 
mais incisiva, quando o primeiro governador português instalou-se na ilha, em 
1701. Este recurso era disputado, por ambos, chineses e portugueses, e a 
exploração descontrolada desta espécie a deixou à beira da extinção, e em 
1926, autoridades portuguesas proibiram o comércio desta madeira (FOX, 
1988). Muito provavelmente o comércio continuou, de forma ilegal, e 
possivelmente sob a tutela de autoridades corruptas portuguesas. Segundo 
Saldanha (1994) e Gomes (1998) durante a ocupação indonésia a extração 
continuou. Como citado anteriormente, e como era de se esperar, o processo 
de independência também teve efeitos sobre as atividades econômicas com 
modificação dos padrões de produção, cultivo de animais, produção agrícola e 
com efeitos danosos em demais atividades econômicas como comércio e 
serviços. 

Segundo dados da ONU (2009) a área disponível para agricultura em 
Timor-Leste foi estimada entre 4.500 – 6.000 km², consistindo em 50% de 
terras em zonas de baixa altitude costeiras e os outros 50% em zonas elevadas 
a vales de rios. A região do platô de Maliana é uma importante região produtora 
de arroz, e na região de Lospalos a maior produção é a criação de rebanhos de 
gado, e em menor escala produção de cana de açúcar. Nas regiões planas de 
Baucau, o baixo nível de água se apresenta restritiva para a produção (ONU, 
2009). 
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A Organização das Nações Unidas realiza uma consulta popular em 30 de agosto de 1999, 
e permite que o povo escolha entre permanecer parte da Indonésia sob um acordo de 
autonomia especial ou tornar-se independente. 78,5% dos eleitores rejeitam o pacote de 
autonomia, abrindo o caminho para  o início do processo de independência. 

Os timorenses declaram independência de Portugal em 1975. Apenas nove dias após 

esta declaração, a Indonésia invade Timor-Leste ocupando o país pelos próximos 25 

anos. 

No entanto, ocorre violência generalizada imediatamente após o anúncio dos resultados da 
Consulta Popular. 70% da infraestrutura do país é destruída. Centenas de milhares de 
pessoas ficam desabrigadas e mais de 1.200 mortas durante o estopim do conflito. Estima-
se que 230 mil pessoas foram forçadas a refugiar-se no território indonésio de Timor 
Ocidental, e quase 200 mil foram mortas durante a ocupação militar. 

 Timor-Leste possui uma longa costa em relação à sua área, entretanto 
há relativamente poucos pescadores, em 1997 existiam 9.000, menos da 
metade em tempo integral, após o período de independência muitos barcos e 
botes foram destruídos, e muitos ficaram sem equipamentos (PEDERSEN; 
ARNEBERG, 1999). 
 Segundo dados da FAO (1999), Timor-Leste já era um país pobre antes 
da destruição relatada pós-referendum em 1999, porém teve destacados 
eventos de destruição de cultivos como amplificadores desta realidade, e cita o 
exemplo da planície de Maliana, em que os cultivos foram paralisados pela 
falta de sementes e impossibilidade de manter rebanhos, o que se repetiu por 
todo o país. A UNDP (2013) estimou para o ano de 1999, a renda per capita 
anual (GDP) em USD304. O que nos leva a crer que mais de 50% da 
população vivia abaixo da linha de pobreza, com apenas um dólar americano 
por dia. Apesar da ressalva de que em economias baseadas em produção de 
subsistência, a pobreza não pode ser completamente entendida em termos 
monetários. Thaman (1994) defende que no Timor-Leste pós-independência 
entre 25-90% da renda real das pessoas não era monetária e sim derivada de 
trocas e utilização de plantas e animais locais. 

Entretanto a criação do Fundo de Petróleo de Timor-Leste, em 2005, foi um 
conquista significativa, onde as receitas das reservas de petróleo e gás do país 
foram direcionadas para este Fundo, gerido em Nova York, fornecendo o que 
se espera seja a semente de uma base sólida, se bem administrado, para as 
gerações atuais e futuras (UNDP, 2013). 

Segundo a UNDP (2013), e o Governo de Timor-Leste (2013), a história 
recente do país pode ser brevemente explicada seguinte forma: 
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Em resposta à crise, o Conselho de Segurança da ONU autoriza uma força de intervenção 
para restaurar a ordem e, em seguida, estabelecer um governo de transição para dirigir o 
país nascente, enquanto as instituições formais seriam criadas. 

Finalmente, em maio de 2002, a República “independente” Democrática de Timor-Leste 
nasce.  

Em 2006, as tensões entre a Polícia Nacional e as Forças Armadas resultam em um 
conflito aberto entre as duas instituições, a quebra da lei e da ordem e, novamente o 
deslocamento de mais de 150 mil pessoas. Esforços políticos e de segurança para resolver 
o conflito e para trazer estabilidade continuam apesar dos ataques tanto ao presidente 
quanto ao primeiro-ministro e, somente, em 2008 o país gradualmente se recupera da crise. 

Em 2012, as eleições presidenciais e parlamentares são realizadas, ainda de forma 
conturbada, porém não na mesma escala dos conflitos anteriores e, então, a última missão 
de manutenção de paz da ONU, desde o referendo de 1999, foi finalizada em Dezembro de 
2012, tendo Timor-Leste sido considerado como assunto encerrado na agenda do 

Conselho de Segurança da ONU. 

A constituição de Timor-Leste foi estabelecida em 2002, e no dia 04 de 
Junho de 2012, foram comemorados os primeiros 10 anos de “independência 
política” (UNDP, 2013). A constituição de Timor-Leste se fundamenta no 
respeito aos direitos humanos, equidade de gênero, liberdade de credo e 
política, sendo também a base da fraca legislação ambiental. Por sua vez, a 
legislação ambiental de Timor-Leste afirma em seu texto – porém, com 
escassas ações práticas - proteger o meio ambiente e assegurar o uso 
sustentável de recursos naturais, como base para assegurar à população 
condições digna de vida, e de saúde tanto para a população atual quanto para 
futuras gerações. O Plano de Desenvolvimento Estratégico de Timor-Leste 
(2011-2030) descreve a aspiração do país para uma economia diversificada e 
socialmente inclusiva, com a melhoria da qualidade dos padrões de vida, de 
saúde e educação para todos. 
 

5.6.3.  Aspectos Ambientais de Timor-Leste 
 

Constatam-se problemas relativos à disponibilidade e à qualidade da 
água disponibilizada à população, em geral oriundos de manejo inadequado de 
recursos hídricos. Um problema que se deve agravar ao longo do século XXI, 
devido ao risco de alterações climáticas, conforme se observa no gráfico 2 



 
 

109 
 

(MOLYNEUX et al., 2012), onde prevê-se uma redução do padrão de chuvas. 
Durante o período chuvoso a qualidade da água deteriora-se, representando 
um aumento do risco de doenças e elevação das taxas de mortalidade infantil. 
Uma das causas da baixa qualidade do manejo de recursos hídricos é devida à 
destruição de estações de tratamento durante a saída dos indonésios, 
entretanto fora dos centros urbanos, os problemas com água no interior do país 
são sazonais, e dependem da disponibilidade desta, principalmente nas partes 
mais áridas do país. Além da má gestão histórica dos recursos naturais, o 
aumento da população contribui para o agravamento do problema. Poucas 
pessoas em Timor-Leste tem acesso à água tratada. Durante o período de 
dominação indonésio, 48% da população tinha acesso à água tratada, e 
somente 38% a esgotamento sanitário, estes números foram drasticamente 
reduzidos devido à destruição da infraestrutura no período pós-1999 
(PEDERSEN e ARNEBERG, 1999). 
 Segundo Pedersen e Arneberg (1999) a disponibilidade geral de água 
em Timor-Leste é caracterizada como moderada a baixa, entretanto, esforços 
para ampliar a disponibilidade de água tratada tiveram prioridade no governo 
de transição (ABRANTES, 2001). 
 

Gráfico 2: Previsão da variação do padrão chuvoso do período 1960-2000 com 2080 
por “suco”. (Gráfico percentual do quando chuvoso). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Molyneux. Ambio. Dec 2012. 
 

Dejetos e detritos sólidos não estão restritos aos centros urbanos, 
estando marcantemente presentes em locais como praias próximas às cidades, 
e também, ao longo das vias de circulação, principalmente na zona de Díli e 
Baucau, onde se verifica o acúmulo de lixo na zona costeira, trazido pelas 
correntes marinhas, e inclusive pelo hábito da população timorense de realizar 
“picnics”, nas praias próximas às cidades e deixar o lixo no local, apesar de 
atribuírem este problema aos estrangeiros. Não há sistema de coleta de 
resíduos eficiente, os resíduos são queimados em vias públicas pela própria 
população ou carreados pelos canais de esgoto a céu aberto para o mar. Em 
áreas internas rurais este, ainda, não é um problema relevante. O uso de 
agroquímicos, para cultivo de arroz, sem a devida orientação, se difunde, 
ocasionando poluição do solo e recursos hídricos, inclusive do lençol freático.  
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Segundo Wallace (1890) as montanhas ao redor de Díli têm sido 
desmatadas por um longo período, seja para o uso da madeira como fonte 
energética, logging e pastejo animal. Conforme (GEIST e LAMBIN, 2013) há 
relatos antigos sobre a prática de desmatamento em Timor-Leste, 
tradicionalmente o desmatamento é um sério problema ambiental na maior 
parte do território de Timor-Leste, que em termos gerais tem relação direta com 
a má utilização e manejo de recursos hídricos, já no século XIX pesquisadores 
constatavam esta situação, Wallace (1890) aponta a existência de vastas áreas 
desmatada em seus escritos. Ainda em termos históricos, a super-exploração 
de Sândalo (Santalum alburri) em Timor-Leste, levou esta espécie à beira da 
extinção, no início do século XX. O estoque restante foi saqueado durante a 
ocupação indonésia, entre os anos de 1975 e 1999, e possivelmente utilizado 
pela própria população nos anos posteriores (ONU, 2001).  

Faz-se importante comentar que os ecossistemas em Timor-Leste são 
interconectados. A erosão do solo, deslizamentos e atividades agrícolas não 
sustentáveis em locais de maior altitude contribuem para elevar os níveis de 
transporte de partículas pelos rios, empobrecendo os solos, causando, 
inclusive, siltação dos canais de irrigação, alagamentos e destruição de 
infraestrutura em locais de menor altitude ou ao nível do mar. A destruição da 
floresta eleva a potência destrutiva das chuvas torrenciais, fator recorrente no 
clima timorense. 
 As duas maiores preocupações em relação à conservação de 
ecossistemas aquáticos e dos serviços providos por estes, são a poluição e o 
ciclo hidrológico irregular. A poluição de recursos hídricos em Timor-Leste é em 
sua maioria causada por esgoto doméstico e resíduos agrícolas, causando 
sérios problemas de saúde, onde se utiliza a água para consumo. Resíduos 
agrícolas causam a eutrofização de lagos e estuários com resultados negativos 
para a qualidade da água (SPALDING et  al.,1996). 
 Nas áreas rurais, diferentemente das zonas urbanas, principalmente em 
Díli, as tradicionais estruturas políticas sociais – clã, aldeia e suco, são ainda 
relativamente fortes, e há ainda em muitas áreas tradicionais, regras e normas 
antigas para o manejo de recursos naturais, conhecida como “Tara Bandu”. 
 O “tara bandu” é um código de uso e respeito à natureza, e um conjunto 
de regras para o manejo de recursos naturais, passado tradicionalmente entre 
as gerações de modo oral, ainda pode ser considerado em uso, obviamente, 
não em todas as regiões de Timor-Leste, mas principalmente na regiões onde 
as estruturas tradicionais de poder ainda se encontram relativamente fortes, em 
regiões mais afastadas de núcleos urbanos consolidados como Díli e Baucau. 
 “Tara bandu” pode ser entendido, mais precisamente, como um 
conhecimento tradicional sobre a biodiversidade local, como exemplificado 
através do uso de plantas na medicina tradicional, o que, neste caso, ainda é 
utilizado mesmo em Díli, uma vez que, em Timor-Leste medicamentos e outros 
produtos não lenhosos são também importantes benefícios de habitats naturais 
e o valor socioeconômico destes é particularmente importante e reconhecido. 
 O conhecimento por trás deste uso variado de recursos é normalmente 
integrado como parte de sistemas culturais e religiosos, e crenças, 
configurando parte de sua identidade cultural e economia de subsistência. 
 A principal questão enfrentada por Timor-Leste é a pressão gerada pela 
necessidade de reconstrução, que ainda hoje, mais de 10 anos após a 
independência, ainda está presente, e uma dessas pressões refere-se à 
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necessidade de estabelecer legislação apropriada para uma sociedade que 
almeja tornar-se democrática e ambientalmente responsável e sustentável 
onde os direitos e deveres dos cidadãos sejam respeitados. 

Desta forma, é importante abordar os problemas agrícolas e ambientais 
em Timor-Leste, pela ótica das políticas públicas analisando os vários 
elementos presentes e atuantes na paisagem, e a relação entre eles e o ser 
humano, e suas atividades. Similarmente, observar as interconexões 
socioculturais, econômicas e políticas nos vários ecossistemas 
interconectados, a rotas migratórias humanas para as maiores cidades como 
Díli e Baucau e suas causas, em geral, pobreza ou mudanças de valores 
culturais “nas sociedades” em Timor-Leste, modificando conceitos de bem-
estar felicidade ou ambições. Uma vez que o aumento do fluxo descontrolado 
de pessoas para as maiores cidades, já sem condições de comportar a 
população presente, acaba por ampliar os problemas ambientais e sociais 
existentes (BORRINI-FEYERABEN, 1997). 
 Manter o meio ambiente sob proteção é um modo de proteger a 
população, uma vez que, caso se permita a deterioração do meio ambiente, 
populações pobres seriam as mais afetadas, situação que toma proporções 
alarmantes em um país onde 50% população sobrevive com um dólar por dia, 
e em que populações empobrecidas são deixadas à margem e obrigados a 
cultivar em solos degradados, ou viver em zonas urbanas poluídas e insalubres 
e sem acesso a serviços públicos básicos (UNDP, 2013). Entretanto, muitas 
vezes as próprias ações de melhoria na infraestrutura, e adoção de políticas 
públicas sem foco claro são responsáveis por transformações ambientais 
negativas, mesmo quando se propõe melhorias sociais uma vez que a 
modificação apressada do ambiente pelo homem acarreta diversos impactos 
que alteram a estrutura e a dinâmica (CARVALHO et al., 2011). 
 
 5.7.  Análise da Discussão e Resultados Parciais do Estudo 
 

Os desafios continuam na mais jovem nação da Ásia. No momento de 
elaboração desta Tese, Timor-Leste era um dos países mais pobres do mundo 
e o segundo país mais dependente do petróleo, é o mais pobre da Ásia, com 
49,9% da população abaixo da linha de pobreza, com renda per capita de US$ 
5.446, e IDH 134 (RDTL, 2013). Embora a economia tenha crescido 
rapidamente nos últimos anos, o elevado desemprego e a pobreza são 
persistentes, onde 62,5% do crescimento são capitaneados por gastos estatais 
em infraestrutura e capital humano (ONU, 2013), ainda assim, a falta de 
pessoal qualificado influencia negativamente o funcionamento eficaz do 
governo. O aspecto humano e a segurança alimentar permanecem frágeis. 
Fontes de conflito no seio das comunidades representam uma ameaça 
permanente à paz. Desnutrição e problemas de saúde são comuns e 
continuam a dificultar os esforços da sociedade para levar uma vida digna e 
próspera. A população de Timor-Leste também está crescendo rapidamente, 
exercendo pressão sobre a economia, sobre os serviços sociais e os recursos 
naturais (ABD, 2013). 
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...A preservação do 
ambiente natural e o uso 
sustentável de seus 
recursos, por meio de 
políticas focadas e com 
boa gestão seriam a 
melhor estratégia para a 
elevação do padrão de 
vida e renda da população 
timorense, garantindo 
plenas condições para a 

existência de democracia 

e paz. 

5.8.  Considerações  
 

O ambiente em Timor-Leste é altamente diversificado dentro do próprio 
território, tanto em relação à geologia, topografia e clima, como quanto em 
termos de populações humanas, políticas e atividades humanas. É possível, e 
fácil, observar os impactos negativos, no ambiente, causadas pela população e 
história, é também, possível observar a adaptação do ambiente à presença 
humana e a adaptação de seu povo ao ambiente, onde as diferentes práticas 
culturais e os modos de viver observados em Timor-Leste demonstram 
variabilidade ambiental em sistemas, de certo modo, altamente especializado 
de usos e desperdícios de recursos.  

É, entretanto, visível o compartilhamento de estrutura similar de 
desenvolvimento e hábitos dentro do território de Timor-Leste, notando-se as 
adaptações realizadas pelas variações etno-geográficas significativas, e 
refletidas nos padrões sociais, políticos, econômicos e ambientais.  

Infere-se que a preservação do ambiente natural e o uso sustentável de 
seus recursos, por meio de políticas focadas e com boa gestão seriam a 
melhor estratégia para a elevação do padrão de vida e renda da população 
timorense garantindo plenas condições para a existência de democracia e paz. 

A análise resulta na necessidade em se implantar uma rede institucional 
que necessita ter condições de lidar com temas relacionados à temática de 
políticas públicas, principalmente nas áreas agrícola e ambiental em Timor-
Leste, e estas necessitam estar focadas nos desafios existentes, considerando 
as pré-condições culturais e sócios econômicas, tendo o ser humano como 
elemento da paisagem e do ambiente, de forma prioritária.  

  Em relação aos acertos institucionais relativos às questões agrícolas e 
ambientais na atualidade, o governo e a administração necessitam integrar 
considerações agrícolas e ambientais em todos os setores e aspectos das 

políticas nacionais. Faz-se necessário, ainda, 
envolver autoridades locais e dos distritos, do 
setor privado, e principalmente da sociedade, 
em questões agrícolas e ambientais, que 
devam ser consideradas em todas as 
atividades econômicas, principalmente, na 
elaboração/avaliação de políticas, nos 
ministérios e nos demais departamentos. 

O grau de conhecimento sobre as 
situações agrícola e ambiental em Timor-Leste 
é, ainda, precário e escasso, há informação, 
porém esparsa. É necessário melhor 
conhecimento sobre os ecossistemas, 
diversidade biológica e efeitos de espécies 
invasoras, o que é quase completamente 
inexistente. 

As instituições e estruturas legais 
criadas no período pós-independência, com a 
intenção de implantar regimes corretos e 
responsáveis de manejo natural não possuem 
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bases próprias necessárias para esta missão, o que se observa, entretanto, é a 
delegação e entrega desta responsabilidade a uma estrutura estrangeira e sua 
posterior implantação forçada e sem foco. 

Recomenda-se adotar políticas públicas que incluam comunidades 
locais no manejo sustentável dos recursos naturais em Timor-Leste, de modo a 
apoiar a utilização de conhecimentos tradicionais como o código “tara bandu”, e 
fortalecer o apoio a estas comunidades na implementação de políticas e leis, 
respeitando conhecimentos tradicionais e direitos de propriedade intelectual. 
Entretanto, é importante ressaltar que estas ações esbarram em problemas 
práticos como rivalidade entre etnias, o que pode vir a ser um entrave para a 
concretização de propostas desta natureza. 

Há ausência de trabalho sistemático para melhorar o grau de informação 
sobre a situação presente para contribuir na melhoria e revisão do Plano de 
Ação Estratégico Ambiental Nacional, o que requer trabalho de longo prazo, 
programas específicos, formação de pessoal qualificado e adaptados à 
capacidade das instituições timorenses. 

Nessa parte do estudo chega-se a conclusão que as peculiaridades 
socioeconômicas e ambientais, e as políticas em sociedades em 
desenvolvimento não podem ser tratadas apenas como fatores institucionais e 
processuais específicos, mas sim como adaptação do conjunto de instrumentos 
da análise de políticas públicas às condições peculiares das sociedades em 
desenvolvimento com histórico de conflito. 

É necessário legislação específica, fundamentada na cultura local, para 
proteger comunidades tradicionais e preservar importantes fontes de recursos 
naturais para populações locais e para o país, de forma a permitir que estes 
ecossistemas, sob uso sustentável, estejam aptos a fornecer produtos e 
serviços para a comunidade local e internacional. Além disso, uma legislação 
ambientalmente responsável, e em particular, legislação destinada a proteger a 
diversidade biológica, para proteger também a base de um sistema 
sociocultural local. Manter a cobertura florestal, por meio de estabelecimento 
de áreas protegidas, e reflorestamento, é um dos aspectos que contribuíram 
para melhorar a qualidade da água disponível, incluso a adoção de métodos 
agroflorestais poderiam contribuir para implementar a produção agrícola 
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A assistência oficial para 

o desenvolvimento e 
ajuda oficial para o 

Timor-Leste foi de 200 
milhões de dólares por 
ano, em média, entre 

2000-2006.  
 
 

(World Development 
Indicators (2008). 

CAPÍTULO 6 
 
6. EXPERIÊNCIAS POLÍTICAS EM TIMOR-LESTE – OBJETIVOS DO 
MILÊNIO (ODM) E O PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (PND) 
 

6.1.  Introdução 
 

Em diferentes regiões do mundo, a alta incidência de pobreza, 
desigualdade de renda, oportunidades e de acesso a bens é em parte devido 
ao diferente acesso aos recursos naturais, às circunstâncias históricas, às 
estruturas econômicas herdadas, e fundamentalmente às condições políticas 
momentâneas. Quando temos, somada a esses fatores, um quadro de séries 
de crises globais - a crise energética e alimentar, mudanças climáticas e, desde 
2008, a crise financeira e econômica – temos então uma situação de 
tempestade perfeita, com ameaças e desafios tanto para os países 
desenvolvidos quanto para os mercados emergentes e uma situação ainda 
mais complexa para países menos desenvolvidos, que como no caso de Timor-
Leste ainda lutam para alcançar níveis mínimos de desenvolvimento 
sustentável e redução da pobreza, enfrentando acentuados padrões de 
desigualdade e concentração de renda.  

Timor-Leste com a restauração da sua independência em maio de 2002, 
após um histórico de colonização por Portugal e ocupação militar pela 
Indonésia – já extensamente discutida em capítulos anteriores dessa Tese e, 
que em ambos os casos imprimiram marcas indeléveis na consciência coletiva 
desse país - finalmente ingressou na comunidade internacional, e o então novo 
Governo comprometeu-se a reduzir o número de pessoas em pobreza absoluta 
oferecendo seu apoio à Declaração do Milênio que visava, naquele momento, 
estabelecer uma agenda global para o desenvolvimento humano até 2015. 

Timor-Leste foi, dessa forma, categorizado 
como um "país de baixo desenvolvimento humano" 
por muitos anos com alta necessidade de auxílio da 
comunidade internacional (MDG, 2009). Com base no 
banco de dados do World Development Indicators 
(2008), a assistência oficial para o desenvolvimento e 
ajuda oficial para o Timor-Leste foi de 200 milhões de 
dólares por ano, em média, entre 2000-2006 - A maior 
ajuda foi de 231 milhões de dólares em 2000, caindo 
em 2005 para 185 milhões de dólares e, com um 
aumento de 13,5% em 2006 para 210 milhões de 
dólares. A ajuda humanitária se adaptava às 
necessidades e à disponibilidade de recursos para o 
país ano após ano. 
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Objetivos  de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM) 

 
 

1. Erradicar a extrema 
pobreza e a fome; 

2. Alcançar a educação 
primária universal ;   

3. Promover a igualdade 
entre os sexo ;  

4. Reduzir a mortalidade 
infantil  

5. Melhorar a saúde 
materna;  

6. Combater o HIV/AIDS, a 
malária e outras doenças;  

7. Garantir a 
sustentabilidade 
ambiental;  

8. Desenvolver uma parceria 
global para o 
desenvolvimento; 

 
...Tudo até a data alvo de 
2015 

 
Fonte: UNDP(2014) 

Partindo deste princípio, esse capítulo 
joga luz sobre a questão do 
subdesenvolvimento e da pobreza em 
Timor-Leste, no âmbito de influência de 
diversos atores, buscando identificar os 
resultados obtidos até o momento 
monitorando o progresso das políticas 
adotadas no país por meio do Plano de 
Desenvolvimento Nacional (PDN) e os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM), já que a data limite de 2015 se 
aproxima para a conclusão dos objetivos 
acordados por todos os países membros da 
ONU. Uma vez que a retirada das missões 
da ONU aconteceu em dezembro de 2012, e 
esse país, ao que tudo indica, começa a 
"caminhar com as próprias pernas" tendo as 
rendas do petróleo, que aumentam, como 
substituto da ajuda humanitária 
representando a atual forma de 
financiamento do governo; esta é uma 
oportunidade importante para documentar o 
desempenho obtido até o momento. 

Esse capítulo tem como objetivo 
fornecer um relato completo sobre o quão 
longe Timor-Leste chegou em todas as áreas relacionadas com os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM), e quanto esforço ainda é necessário para 
seu completo alcance, assim como as metas nacionais de desenvolvimento do 
Plano de Desenvolvimento Nacional. Também é uma análise crítica do 
processo de decisão política, da desigualdade em Timor-Leste, onde ainda é 
preciso a elaboração de uma melhor base de dados, e uma adaptação do 
conjunto de instrumentos da análise dessas políticas às condições peculiares 
das sociedades em desenvolvimento que emergem de diferentes formas de 
conflito com foco em mecanismos que promovam redução de pobreza e 
redução nos níveis de desigualdades. 

 
6.2.  Os objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) – 

Background  
 
O desenvolvimento humano pode ser traduzido como a expansão das 

liberdades das pessoas para viver vidas longas, saudáveis, criativas, e para 
fazer avançar outras metas que estas tenham razões para valorizar, e 
participar ativamente na formação de desenvolvimento equitativo e sustentável 
em um planeta compartilhado. As pessoas são tanto beneficiários quanto 
responsáveis pelo desenvolvimento humano como indivíduos e grupos 
conforme define a ONU (HDR, 2011). 

Um forma prática de traduzir em ações o que foi previamente dito é o 
estabelecimento pela Organização das Nações Unidas de Oito Objetivos de 
desenvolvimento chamados de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM), que por sua vez, são: primeiro - erradicar a extrema pobreza e a fome; 
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segundo - alcançar a educação primária universal;  em terceiro lugar - 
promover a igualdade entre os sexos; em quarto lugar - reduzir a mortalidade 
infantil; em quinto - melhorar a saúde materna; em sexto lugar - combater o 
HIV/AIDS, a malária e outras doenças; em sétimo - garantir a sustentabilidade 
ambiental; e finalmente, em oitavo - desenvolver uma parceria global para o 
desenvolvimento;  tudo até a data alvo de 2015. De acordo com o plano 
acordado por todos os países do mundo e as principais agências de 
desenvolvimento. 

Na cúpula do Milênio das Nações Unidas, em setembro de 2000, 189 
países concordaram com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM). 
Cada meta contando com um ou mais objetivos e seus indicadores. O foco 
principal dos ODM seria o desenvolvimento humano com o progresso podendo 
ser medido e comparado entre nações. As metas foram baseadas em um 
consenso global de parceria, enfatizando a responsabilidade dos países em 
desenvolvimento para alcançá-las e o papel dos países desenvolvidos em 
apoiar os seus esforços (ODM, 2009). Os ODM são globais e deveriam ser  
alcançados ao longo de um período de 25 anos, tendo 1990 como o ano base 
e 2015 como o último ano para a maioria dos alvos (MDG, 2004). 

O Projeto do Milênio foi encomendado pelo Secretário-Geral das Nações 
Unidas em 2002 para desenvolver um plano de ação concreto para o mundo 
alcançar o desenvolvimento e reverter a pobreza massacrante, fome e doenças 
que afetam bilhões de pessoas. Em 2005, o órgão consultivo independente 
dirigido pelo Professor Jeffrey Sachs, apresentou as suas recomendações 
finais ao Secretário-Geral, em um volume síntese chamado “Investing in 
Development: A Practical Plan to Achieve the Millennium Development Goals” 
(ONU, 2013). 

O Secretário-Geral Ban Ki-moon observou que a erradicação da extrema 
pobreza continua a ser um dos principais desafios do nosso tempo, e é uma 
grande preocupação da comunidade internacional. Acabar com este flagelo 
exigirá esforços combinados de todos os governos, organizações da sociedade 
civil e do setor privado no contexto de uma parceria global mais forte e mais 
eficaz para o desenvolvimento. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
estabeleceriam metas com prazos, para  o progresso na redução da pobreza 
de renda, fome, doenças, falta de moradia adequada e exclusão - ao mesmo 
tempo que promoveriam a igualdade de gênero, saúde, educação e 
sustentabilidade ambiental - podendo ser medidos. Eles também buscaram 
incorporar os direitos humanos básicos - os direitos de cada pessoa no planeta 
à saúde, educação, moradia e segurança. As metas são ambiciosas e nem 
sempre viáveis em todos os países do mundo, porém definem um rumo para os 
esforços mundiais para aliviar a pobreza extrema até 2015 (METAS DO 
MILÊNIO - ONU, 2013). 
 

6.3.  Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e o Plano 
Nacional de Desenvolvimento (PDN) em Timor-Leste 

 
Em 20 de Maio de 2002, Timor-Leste tornou-se o mais novo Estado 

"soberano" do mundo no século 21, após a restauração da sua independência 
pelas Nações Unidas. No mesmo ano, o país tornou-se o 191o Estado-membro 
das Nações Unidas ODM (2004), quando o Governo integrou os ODM em seu 
primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) e em planos e programas 

http://www.unmillenniumproject.org/reports/index.htm
http://www.unmillenniumproject.org/reports/index.htm
http://www.unmillenniumproject.org/reports/index.htm
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 O Plano Nacional de 
Desenvolvimento (2002) 
concentra-se na criação de um 
ambiente propício para gerar 
oportunidades para a participação 
econômica dos pobres. Os 
principais elementos são a 
melhoria da produtividade na 
agricultura e no setor informal, 
proporcionando um ambiente 
favorável ao desenvolvimento do 
setor privado, o fornecimento de 
infra-estrutura, e políticas pró-
pobres de gastos públicos. 
 

Fonte: PND Timor-Leste (2002). 

posteriores; nesse sentido as Nações Unidas têm demonstrado um forte 
empenho na consecução desses objetivos (ONU, 2013). Entretanto, a análise 
dos resultados obtidos até o momento permitem questionar a eficácia das 
ações políticas. 

De acordo com o governo timorense, um dos países mais jovens do 
mundo, Timor-Leste está empenhado em alcançar os ODMs e suas metas 
estão em consonância com o PND da República Democrática de Timor-Leste: 
melhorar o desenvolvimento político, relações internacionais, defesa e 
segurança; reduzir a pobreza e promover desenvolvimento rural e regional, e 
melhorar o desenvolvimento social e humano: educação e saúde, promover a 
agricultura, a pesca e a silvicultura, gerir os recursos naturais e o meio 
ambiente de modo responsável, promover a indústria, o comércio, e o setor 
privado, e melhorar a infraestrutura. Onde os indicadores de progresso, tanto 
do PND e dos ODMs são baseadas na taxa de mortalidade infantil, taxa de 
mortalidade materna, na taxa de escolarização líquida no ensino primário, na 
proporção das taxas de pobreza, na proporção da população com acesso a 
saneamento básico e acesso a fontes seguras de água, a taxa de mortalidade 
de menores de cinco anos (MDG, 2004; MDG, 2009; PND, 2002). 

Como um conjunto de metas de desenvolvimento interligados e, que se 
reforçam mutuamente, os ODMs serviram de cenário para o desenvolvimento 
do primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) de Timor-Leste, que foi 
produzido em Maio de 2002. Formulado com o apoio dos seus parceiros de 
desenvolvimento. O Plano Nacional de Desenvolvimento forneceu, então, um 
roteiro para o desenvolvimento do país ao longo de cinco anos dentro de uma 
perspectiva de vinte anos. Da mesma forma, o PND articularia uma visão de 
uma sociedade timorense para o ano de 2020. O PND incorporou uma ampla 
gama de estratégias, políticas, programas e ações para atender as 
necessidades do povo, ao mesmo tempo que internalizaria e se sobrepôria 
substancialmente com os ODMs (MDG, 2004). 

O Plano Nacional de Desenvolvimento (2002) concentrou-se na criação 
de um ambiente propício para gerar oportunidades para a participação 
econômica dos pobres. Os principais elementos foram no sentido de buscar a 

melhoria da produtividade na agricultura e no 
setor informal, proporcionando um ambiente 
favorável ao desenvolvimento do setor 
privado, o fornecimento de infraestrutura, e de 
gastos públicos em políticas pró-pobres. 
Visava proporcionar um ambiente propício 
para o desenvolvimento do setor privado, o 
que incluiria regulamentação comercial, 
titulação de terrenos e legislação sobre 
propriedade privada, política comercial, 
legislação trabalhista e questões de infra-
estrutura, especialmente relacionadas com a 
energia e os transportes, daria atenção às 
questões essenciais para a geração de 
emprego, incorporado uma série de 
indicadores e objetivos de desenvolvimento, 
que incluíriam: sustentar o crescimento do 
PIB a uma taxa de 6% ao ano, reduzir a 
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 Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH) é um índice 
composto que mede as realizações 
em três dimensões básicas do 
desenvolvimento humano: uma vida 
longa e saudável, conhecimento e 
um padrão de vida decente.  

 
Fonte: HDR (2013). 

pobreza, criar empregos, aumentar o acesso à uma educação de qualidade e a 
melhores serviços de saúde; aumento de matrículas no ensino e progressão de 
séries, redução da mortalidade infantil e materna; expanção da cobertura de 
água potável e saneamento; proteção e melhora do meio ambiente, incluindo 
proteção à biodiversidade; promoção de tradições culturais e promoção de 
políticas de gênero reforçando o papel das mulheres, promoção de boa 
governança e do Estado de direito. 

Somado a isso, em 2010, houve uma consulta nacional com o propósito 
de incorporar a visão do povo timorense, com a meta de dar continuidade ao 
recente ritmo de dois dígitos de crescimento econômico ao longo 2011-2030 - 
"Plano Estratégico de Desenvolvimento de Timor-Leste" - foi integrado em um 
pacote de políticas estratégicas a serem implementadas no curto prazo (1-5 
anos), no médio prazo (5-10 anos) e, no longo prazo (dez a 20 anos). Estando, 
também, alinhado com Objetivos do Milênio das Nações Unidas. "Sumarização 
do Plano de Desenvolvimento Estratégico do conflito para a Prosperidade - O 
Plano Estratégico de Desenvolvimento (PED) 2011-2030", tendo como objetivo 
definir estratégias e ações para a transição de Timor-Leste de um país de baixa 
renda para um de rendimento médio-alto, proporcionando à população uma 
alimentação saudável, boa educação e segurança até 2030. Estes objetivos 
refletiriam as aspirações do povo timorense como expressas durante uma 
ampla consulta nacional em 2010 e baseavam-se no Plano Nacional de 
Desenvolvimento (2002) "Timor-Leste de 2020, nossa nação Nosso Futuro". 
 

6.4.  O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
 
De acordo com o relatório HDR (2013), o Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) é um índice composto que mede as realizações em três 
dimensões básicas do desenvolvimento humano: uma vida longa e saudável; 
conhecimento; e, um padrão de vida decente. Baseia-se em indicadores de 
expectativa de vida no nascimento - número de anos que um recém-nascido 
pode esperar viver, se os padrões prevalecentes de taxas de mortalidade 
específicas por idade no momento do nascimento permanecerem os mesmos 
ao longo da vida da criança; média de anos de escolaridade – média do 
número de anos de educação recebidos por pessoas com idades entre 25 anos 
e mais velhos, convertidos a partir de níveis de escolaridade, utilizando 
períodos oficiais de cada nível; anos 
esperados de escolaridade - número de 
anos de escolaridade que uma criança em 
idade de entrada na escola pode esperar 
receber se os padrões prevalecentes de 
taxas de matrícula etárias específicas 
persistem ao longo da vida da criança; 
Produto Nacional Bruto (PNB) per capita -
renda agregada de uma economia gerada 
pela sua produção e sua propriedade de 
fatores de produção, deduzido dos 
rendimentos pagos pela utilização dos 
fatores de produção de propriedade do 
resto do mundo, convertidos para dólares 
internacionais usando taxas de PPP, 
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 A pesquisa sobre 
desigualdade e educação está 
fortemente estabelecida; 
analfabetismo é um dos 
preditores mais fortes de 
pobreza e, desigualdade de 
acesso a oportunidades 
educativas está fortemente 
correlaciona à desigualdade de 
renda. 
 
 

Fonte:(BRUNS et al., 2003). 

dividido pela população na metade do ano; a posição do PIB per capita menos 
o IDH - Diferença nos rankings por PIB per capita pelo IDH. Onde um valor 
negativo significaria que o país está mais bem classificado por PNB que no 
IDH; IDH-sem renda - Valor do IDH calculado a partir da expectativa de vida e 
apenas indicadores de educação. 
 

6.5.  Elementos que Promovem a Redução da Pobreza e 
Desigualdade 

 
6.5.1. Educação 
  

De acordo com o relatório do Banco 
Mundial (2006), a educação tem um efeito 
positivo sobre o crescimento econômico e a 
redução da pobreza. A literatura 
microeconômica estabeleceu uma relação 
clara entre a educação (medido em anos de 
escolaridade) e renda per capita. Educação 
também está ligada positivamente com a 
adaptação tecnológica, inovação e aumento 
da produtividade, o que contribui para gerar 
crescimento econômico.  

Alcançar a Educação Primária 
Universal (EPU) em 2015 é um dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio (ODM) 
adotadas pela comunidade internacional em 
2000. A Educação Para Todos (EPT), é uma 
iniciativa internacional lançada em 2000, que 
vai mais longe, comprometendo as nações do 
mundo a fornecer educação para todos os seus cidadãos até o ano de 2015, 
fundamentado no fato de que níveis de educação afetam não só a criança mas 
também a saúde reprodutiva, e melhora a habilidade humana de geração de 
capital, fatores fundamentais para o sucesso dos outros ODMs. 

O Relatório do Banco Mundial (2007b) concorda que a qualidade do 
ensino, medida pelo o que as pessoas sabem, afeta positivamente os níveis de 
remuneração individuais, bem como o crescimento econômico e a distribuição 
de renda. No entanto, a qualidade da educação não está diretamente 
relacionada à escolaridade. Embora a qualidade da escola e o desempenho 
dos alunos forneçam uma medida qualitativa da educação - a medida 
quantitativa mais comum é a taxa de Escolarização Primária Líquida (EPL). A 
EPL é a razão entre o número de crianças na faixa etária do ensino primário 
oficial matriculado na escola com o número total de crianças nesta mesma 
faixa etária; para os países desenvolvidos foi de 96% em 2006, uma taxa 
comparável apenas à da América Latina e do Caribe (ALC) entre as regiões em 
desenvolvimento. 

Cohen e Bloom (2005) observam outros efeitos na escolarização, 
incluindo um aumento de alfabetização entre os países em desenvolvimento - 
de 25 a 75% no século 20, e um aumento na média de anos de escolaridade,  
de 2,1 para 4,4 anos. Embora as taxas de matrícula global tenham aumentado 
nos países em desenvolvimento, ainda é necessário avançar para melhorar o 
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 ...As políticas de 
educação primária em Timor-
Leste continuam a ser desiguais 
e incapazes de igualar os seus 
objetivos. A capacidade de 
prestação de serviços do 
Ministério da Educação é 
limitada por recursos humanos 
mal treinados, por restrições de 
habilidades técnicas e pela falta 
de infraestrutura adequada, bem 
como a indisponibilidade de 
equipamentos básicos 
adequados e materiais nas 
escolas... 

desempenho educacional para servir melhor a sociedade. Além disso, a 
inscrição não garante a participação e, assiduidade não é necessariamente um 
indicador confiável de conclusão do ensino ou educação de alta qualidade. 

A pesquisa sobre desigualdade e educação está fortemente 
estabelecida; analfabetismo é um dos preditores mais fortes de pobreza e, a 
desigualdade de acesso a oportunidades educativas está fortemente 
correlaciona à desigualdade de renda (BRUNS et al., 2003). Birdsall e Londoño 
(1998) e, O'Connell e Birdsall (2001) sugerem que a desigualdade na educação 
tem um forte efeito negativo sobre o crescimento econômico, independente do 
nível de escolaridade e outros fatores. 

Melhorar as taxas de conclusão do 
ensino é de fundamental importância para os 
países em desenvolvimento como forma de 
oferecer sustentação de alfabetização ao 
longo da vida e as habilidades numéricas 
básicas entre a população. Além disso, baixos 
níveis de escolaridade (menos de seis anos de 
escolaridade) não são adequados para 
propiciar desenvolvimento econômico 
sustentado e instituições governamentais 
estáveis, ou para reduzir a pobreza (BRUNS et 
al., 2003). 

A taxa média de matrículas, muitas 
vezes, mascara o fato de que muito mais 
crianças começam do que de fato, concluem o 
ciclo de ensino e aprendizagem. A disparidade 
entre as taxas de matrícula e de conclusão 
indica que tanto as taxas de inscrição líquidas 
quanto brutas, são fracamente correlacionadas com as taxas de conclusão. As 
explicações para a falta de uma forte relação entre a matrícula e a conclusão 
incluem: circunstâncias familiares - a falta de recursos materiais; localização 
geográfica - as crianças das áreas rurais geralmente têm taxas de conclusão 
mais baixas do que as crianças de áreas urbanas, e, as diferenças de gênero - 
meninas de famílias pobres em áreas rurais são menos propensas a completar 
a escola primária do que os meninos em circunstâncias semelhantes. A 
matrícula e as taxas de conclusão para as meninas nos países em 
desenvolvimento são significativamente inferiores às dos rapazes (BRUNS et 
al., 2003). 

Educação ajuda na realização de todos os outros ODM, como a redução 
da pobreza, igualdade de gênero, saúde infantil e materna, diminuição das 
taxas de HIV/AIDS e de outras doenças transmissíveis e, na estabilidade 
ambiental (BRUNS et al., 2003). 
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Figura 17: Crianças fazem fila para receber merenda numa escola do 

Fonte: G. Leite Soares/Unesco (2011). 

Confrontar a realidade em Timor-Leste com os dados oficiais permitem 
perceber que as políticas de educação primária nesse país continuam a ser 
desiguais e incapazes de se igualar aos seus objetivos. A capacidade de 
prestação de serviços do Ministério da Educação é limitada por recursos 
humanos mal treinados, por restrições de habilidades técnicas e falta de 
infraestrutura adequada, bem como a indisponibilidade de equipamentos 
básicos adequados e materiais nas escolas. Timor-Leste enfrenta pressões 
significativas na melhoria da sua educação instalações e infra-estrutura, uma 
vez que, em 1999, quase toda infra-estrutura de educação foi destruída e, 
apenas 11% das crianças timorenses de três anos a seis anos de idade 
participam atualmente de pré-escola. Há ainda um longo caminho a percorrer 
para dotar todas as escolas com salas de aula e instalações modernas e 
adequadas; cerca de 70% das instalações existentes, em 2011, estavam em 
condições precárias e exigem reparos e/ou renovações. Estima-se, a 
necessidade de construir ou recuperar, 819 escolas e 5.050 salas de aula até 
2015 (DNE, 2010) (Figura 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.2.  Mercado de Trabalho 

 
Oitenta por cento (80%) da força de trabalho do mundo encontra-se em 

países em desenvolvimento, onde mais da metade da população em idade 
ativa trabalha na economia informal, geralmente em condições precárias de 
trabalho (WORLD BANK, 2005). No mundo em desenvolvimento, o trabalho 
não assalariado, como o de trabalhadores familiares na agricultura, 
desempenha um papel muito mais importante na economia do que em países 
desenvolvidos (BEHRMAN, 1999), e mesmo em economias emergentes. 

Além disso, a força de trabalho cresce mais rapidamente, e as taxas de 
participação na força de trabalho entre aqueles com idade entre 15-64 anos 
são maiores (em particular para os países de baixa renda, em parte por causa 
de taxas de escolarização mais baixas) (BEHRMAN, 1999). 

O desemprego entre jovens e o emprego vulnerável são agora grandes 
preocupações no Sudeste da Ásia e do Pacífico, somado a um grande hiato de 
gênero na participação da força de trabalho, uma vez que a Ásia, como uma 
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região em desenvolvimento, é ainda fortemente dependente dos fluxos de 
investimento e têm sido duramente atingida pela crise em curso. A oferta de 
trabalho, por sua vez, também depende da população - sua composição etária, 
composição de gênero, nível de habilidade técnica, da distribuição global e dos 
padrões de migração, onde o crescimento da população é o principal fator que 
impulsiona o crescimento da força de trabalho, e; enquanto a taxa de 
crescimento da população diminui na maioria dos países em desenvolvimento, 
a população em idade ativa continua a crescer em países menos 
desenvolvidos (WORLD BANK, 2008). 

De acordo com Betcherman (2002), o desemprego aumentou em todos 
os países em desenvolvimento durante a década de 1990, no entanto, o 
cenário para período de 2000 a 2007 foi muito diferente, o que se refletiu nas 
taxas de crescimento favoráveis experimentadas pelas economias emergentes. 
As taxas de desemprego, em 2007, representaram uma diminuição acentuada 
comparada com as taxas de 1999, em todas as regiões, exceto no Sul da Ásia 
e em menor grau na região do Sudeste Asiático e do Pacífico. Além disso, 
Betcherman (2002) explica que, em países com grande participação de setores 
rural e informal, tais dados não dão uma imagem precisa do mercado porque 
informações sobre salários e remuneração dos trabalhadores em países com 
essas características são difíceis de acessar devido à pouca e inacurada 
informação disponível. 

A ligação entre a educação e outras formas de investimento em capital 
humano e crescimento econômico de longo prazo sustentável, é forte. Pierre e 
Scarpetta (2004) observaram que uma simples decomposição das fontes de 
crescimento econômico nas últimas décadas sugere que o efeito combinado de 
uma maior utilização de mão-de-obra e valorização do capital humano, em 
geral, realizaram uma contribuição significativa para a melhoria da produção 
per capita. A relação entre educação e crescimento, somente seria afetada sob 
circunstâncias extremas tanto em países em desenvolvimento, quanto em 
países emergentes e desenvolvidos da mesma forma. 

Para colher retornos positivos de investimentos em educação, o clima de 
investimento deve ser favorável, a qualidade do ensino deve ser alta, as 
empresas devem ter incentivos para contratar trabalhadores mais qualificados 
e, graduados devem ter oportunidades para usar suas habilidades recém-
adquiridas em ambientes produtivos, em vez de burocracias inchadas e 
empresas estatais com excesso de funcionários. As relações entre habilidade 
técnica e saúde geram um ciclo em que uma boa educação e qualidade na 
saúde permitem o crescimento, que por sua vez promove mais investimentos 
neles (WORLD BANK, 2005). 

O relatório do Banco Mundial (2007) observou que apenas fornecer mais 
recursos para as escolas não garante que o investimento seja bem-sucedido, 
para melhorar a qualidade da educação é necessário grandes mudanças nas 
instituições. Os investimentos em educação também produzem retornos mais 
elevados quando combinados com, ou precedidos por, investimentos em saúde 
e nutrição (BEHRMAN, 1999). 

Desse modo, a educação, que já se reflete no mercado de trabalho em 
Timor-Leste, representa um dos principais canais através dos quais o 
crescimento econômico pode ajudar a reduzir a pobreza, onde informações e 
dados coletados são notoriamente incompletos, dificultanto o monitoramento do 
desempenho de políticas e programas. 
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6.5.3.  A Agricultura e a Posse da Terra 
 
O desenvolvimento da agricultura é vital para alcançar a primeira Meta 

dos Objetivos do Milênio (ODM): reduzir pela metade, até 2015, a proporção de 
pessoas que sofrem de extrema pobreza e da fome. Como se observa, três em 
cada quatro pessoas pobres nos países em desenvolvimento vivem em áreas 
rurais, e a maioria delas depende direta ou indiretamente da agricultura para a 
sua subsistência. Na Ásia, o desafio de superar a pobreza generalizada 
contrasta com o aumento das disparidades entre a renda rural e a urbana. 
Economias em rápido crescimento na Ásia ainda contam com cerca de 600 
milhões de habitantes rurais que vivem em extrema pobreza. Apesar da maciça 
migração rural-urbana, a pobreza rural permanecerá dominante por várias 
décadas. Portanto, é essencial para gerar empregos na áreas rurais a 
diversificação de postos de trabalho com uso de mão-de-obra intensiva e 
agricultura de alto valor agregado ligado a um dinâmico setor rural não-agrícola 
(WORLD BANK, 2008). 

Em média, os índices de pobreza rural correspondem a 63% da pobreza 
mundial; entre a população rural pobre, os que estão sem terra sofrem mais do 
que os proprietários de terras, apesar do crescimento agrícola ter quase 
sempre contribuído para a redução da pobreza, mesmo quando os lotes são 
pequenos e a tecnologia é escassa (GAIHA, 1993; DATTe RAVAILLON, 1998; 
KHAN, 2000). 

De acordo com o relatório do Banco Mundial (2003a), as possibilidades 
de crescimento econômico são limitadas onde a posse da terra não é segura 
ou direitos de propriedade estão mal definidos, por outro lado, onde os títulos 
de terra são regularizados, as oportunidades econômicas seguras as 
vantagens sociais se multiplicam. A agricultura continua a ser uma arma 
poderosa na luta contra a pobreza. Crescimento e desenvolvimento do setor 
agrícola de forma sustentável representa a única forma viável para sair da 
pobreza. Os decisores políticos desempenham um papel crucial em guiar a 
agricultura  como fator de redução da desigualdade para a população rural 
pobre (WORLD DEVELOPMENT REPORT, 2008). 

De acordo com Udry (1996) a produtividade aumenta quando as 
mulheres tanto administram quando passam a possuir títulos da terra. Apesar 
disso, políticas de governos, muitas vezes desfavorecem o setor agrícola e 
infraestrutura rural, tanto em critérios sociais quanto físicos. Khan(2000) 
oferece algumas prescrições de políticas para lidar como problema da pobreza 
rural: reforma agrária por meio de titulação, redistribuição; melhorias na saúde, 
educação e infraestrutura; programas de crédito rural que visam as 
necessidades das populações rurais pobres; programas flexíveis de obras 
públicas; redes desegurança pública, tais como os programas de 
suplementação alimentar. 

De acordo com Erickson e Vollrath (2004) a teoria que liga a 
desigualdade ao desenvolvimento econômico é bastante clara na diferenciação 
entre aqueles que possuem terra (e da desigualdade na distribuição de terras 
dentro deste grupo de proprietários de terras) e aqueles que não possuem 
terra. Desigualdades de acesso à terra têm sido associados a baixos níveis de 
desenvolvimento econômico, com conseqüências adversas para os pobres. 
Essas teorias foram sustentados por estudos empíricos cross-country (usando 
um coeficiente de Gini para medir a distribuição de terras dentro dos grupos de 
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proprietários entre os países) invarialmente encontraram uma relação negativa 
entre desigualdade de terra e desenvolvimento institucional com níveis de 
educação e desenvolvimento financeiro (DEININGER e SQUIRE, 1998). 

Engerman e Sokoloff (1997, 2000) destacaram primeiro a relação 
negativa entre as instituições e as desigualdades na posse de terra, 
examinando o desenvolvimento econômico da América Latina logo após a 
colonização; a hipótese de que a desigualdade na posse de terras favoreceu 
tais práticas de alocação de recursos resultou na promoção de instituições 
ruins, e isso foi retomadao por Easterly (2002), que sugeriu que este 
relacionamento continua mantido ao longo do tempo e regiões. Enquanto 
Easterly e Levine (2003) também constataram que as dotações de recursos 
naturais afetaram o crescimento por meio de instituições, além disso, o trabalho 
de Engerman e Sokoloff (1997, 2000) e Deininger e Squire (1998) encontraram 
uma relação negativa entre a provisão pública de educação e desigualdade de 
terras. 

Aproveitar a agricultura para promover crescimento econômico e 
remover o grande número de pequenos agricultores da pobreza é um desafio 
fundamental das políticas de desenvolvimento. A ampla gama de instrumentos 
de política podem ser usados para aumentar a produtividade entre os 
pequenos agricultores comerciais e agricultores de subsistência. Essas 
políticas incluem: melhoria dos incentivos de preços para os agricultores 
pobres, melhorar os mercados de produtos; alargar o acesso aos serviços 
financeiros e redução da exposição a riscos não segurados, melhorando o 
desempenho das organizações de produtores, e; promovendo a inovação 
através da ciência e tecnologia (WORLD DEVELOPMENT REPORT, 2008). 
 

6.5.4.  Políticas, Sustentabilidade, Mudanças Climáticas e Equidade 
 
Compreender as relações entre sustentabilidade ambiental e equidade é 

um elemento fundamental para a expansão e garantia de liberdades 
fundamentais para as gerações atuais e futuras. Uma análise da situação em 
que se encontra Timor-Leste demonstra como os desequilíbrios de poder e 
desigualdades em todos os níveis estão ligadas ao menor acesso a direitos 
básicos, ao baixo nível de condições de vida e às relações de causa e efeito 
associados com as disparidades de renda e apropriação da renda disponível 
pela população. 

Promover o desenvolvimento humano requer abordar a sustentabilidade 
e governança em diversos níveis - local, nacional e global - e isso pode e deve 
ser feito de forma que sejam equitativos e empodere grupos desfavorecidos. As 
desigualdades são especialmente injustas quando grupos específicos, seja por 
gênero, raça ou local de nascimento, são sistematicamente desfavorecidos 
(HDR, 2011). 

A agenda ambiental é inseparável da agenda mais ampla do 
desenvolvimento agrícola pela simples razão de que a agricultura não pode 
continuar a prosperar sem uma melhor gestão da base de recursos naturais da 
qual depende. A agricultura apresenta uma multiplicidade de problemas 
ambientais associados à intensificação agrícola (biodiversidade reduzida, a 
água de irrigação mal administrada, poluição por agrotóxicos  e, os custos de 
saúde e as mortes por envenenamento por pesticidas), pecuária (poluição e 
contaminação de resíduos de origem animal e da propagação de doenças 
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animais como a gripe aviária). Zonas desfavorecidas sofrem de desmatamento, 
erosão do solo, desertificação e degradação das pastagens e bacias 
hidrográficas. Sistemas de produção mais sustentáveis e serviços ambientais 
avançados em áreas agrícolas dependem em grande parte, do uso da água de 
forma mais sensata (WORLD DEVELOPMENT REPORT, 2008). 

Outra questão importante, de acordo com o relatório do Banco Mundial 
(2005), é a mudança climática, uma questão que simboliza a complexidade do 
desafio do desenvolvimento em um mundo globalizado, mas ainda desigual. As 
mudanças climáticas ampliam as crescentes preocupações sobre a segurança 
alimentar, escassez de água e de segurança energética; ameaça reverter os 
ganhos de desenvolvimento alcançados, e levanta questões difíceis sobre a 
disparidade econômica, o poder político e a justiça social. Os países e as 
comunidades mais pobres sofrerão mais cedo e em maior escala. No entanto, 
os países mais pobres dependem das considerações éticas e ações de outras 
nações. A ameaça é particularmente alarmante para os pobres do mundo, 
onde respostas inadequadas às alterações climáticas ameaçariam o progresso 
em todas as dimensões dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM).  

As alterações climáticas exigem uma cooperação global sem 
precedentes, envolvendo uma ação concertada em diferentes estágios de 
desenvolvimento apoiados por uma transferência de finanças e tecnologia, 
mensuráveis, reportáveis e verificáveis, desde países desenvolvidos para 
países em desenvolvimento. Uma resposta eficaz às alterações climáticas deve 
combinar ambas, mitigação e adaptação. A complexa teia de resultados 
climáticos-econômicos envolveria várias causas e efeitos, incluindo a produção 
agrícola, a pesca, o acesso de água doce, frequência das tempestades, e do 
turismo, entre outros. Além disso, parece haver uma ligação entre o 
aquecimento global e a produtividade do trabalho (como resultado das 
mudanças climáticas ao longo de décadas), a mortalidade infantil e adulta, a 
incidência de crime, as condições de seca, e as ocorrências de conflitos 
relacionados à recursos naturais, todos fatores  que têm direto e indireto efeitos 
sobre a atividade econômica. 

Dell et al., (2008), Jones, e Olken (2008) adotaram uma abordagem mais 
direta e construíram um banco de dados que inclui flutuações de temperatura e 
precipitação comparada com dados sobre o crescimento econômico, para o 
período 1950-2003 de vários países. Fazendo poucas assunções, eles 
comprovaram que, em países mais pobres, o aumento de um grau centígrado 
na temperatura em um determinado ano é susceptível de reduzir o crescimento 
em cerca de 1,1 ponto percentual; já em países mais ricos, as mudanças na 
temperatura têm pouco ou nenhum efeito sobre o crescimento; a temperatura 
influencia o crescimento econômico, afetando a produção agrícola e, portanto, 
o fluxo e a produtividade do trabalho e, finalmente, nos países mais pobres, o 
aumento das temperaturas têm persistentemente afetado a produção 
econômica (os efeitos temporários e permanentes foram avaliadas pela 
variação das defasagens de temperatura). Além disso, usando estimativas da 
alteração global no clima 1970-2000, em vez de mudanças anuais, Dell et al., 
(2008) constataram que houveram maiores efeitos negativos sobre a produção 
estimada nos países mais pobres, o que sugere que somente a adoção de 
políticas voltadas à adaptação possa desfazer esses efeitos no médio e longo 
prazo. 
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Populações em zonas rurais dependem maioritariamente de recursos 
naturais para gerar sua renda. Mesmo as pessoas que normalmente não se 
envolvem em tais atividades podem requerê-los como uma estratégia de 
enfrentamento durante as dificuldades. Como a degradação ambiental vai 
afetar estas pessoas depende de onde elas estão e suas relações com estes 
recursos. 

Os investimentos que melhoram a equidade no acesso, por exemplo, de 
energias renováveis, água e saneamento, e saúde reprodutiva poderia avançar 
tanto em relação à sustentabilidade quanto em relação ao desenvolvimento 
humano. Uma melhor prestação de contas e dos processos democráticos, em 
parte, através do apoio a uma sociedade civil ativa e meios de comunicação, 
poderiam melhorar os resultados da governança exercida. Abordagens de 
sucesso dependeriam de gestão comunitária, instituições inclusivas oferecendo 
especial atenção aos grupos desfavorecidos e abordagens transversais que 
coordenariam os orçamentos e os mecanismos através agências 
governamentais e parceiros de desenvolvimento. Além dos Objetivos do 
Milênio, o mundo precisa de um quadro de desenvolvimento pós-2015, que 
reflita a equidade e a sustentabilidade e acima de tudo práticas difusas de boa 
governança, em especial para países em situações semelhantes vivadas por 
Timor-leste como Síria, Mali, Líbia e Sudão, os casos mais recentes, e visíveis, 
de instabilidade no cenário internacional. 

O relatório ADB (2011) observou que para crescer bem, Timor-Leste 
precisará buscar oportunidades perpetuamente para mudar os fatores de 
insumos de produção (por exemplo, terra, recursos naturais, "trabalho", e de 
capital) de usos menos produtivos para outros de usos mais produtivos. Tais 
mudanças na economia envolveriam "destruição criativa", como indústrias ou 
operações orientadas para melhor desempenho e expanção de novas relações 
economicas. Para erradicar a pobreza e a fome Timor-Leste precisaria focar no 
investimento público em capital físico e humano. Rodrik (2004) também 
enfatiza a importância da personalização das políticas de desenvolvimento dos 
países, o compromisso político sustentado e contínuo, e uma forte liderança na 
sustentação do crescimento. 

Ao julgar as políticas necessárias para alcançar um crescimento 
econômico real e redução da pobreza, é vital que os setores pró-pobres, como 
a agricultura, construção e fabricação, também estejam crescendo. Políticas 
orientadas para a criação de oportunidades para os pobres têm incluído 
esquemas de microcrédito, obras públicas para os desempregados, titulação 
de terras agrícolas, e o fornecimento de treinamento e extensão agrícola 
(NALLARI, 2011). 

Estudos indicam que o crescimento sustentável a longo prazo exige 
políticas macroeconômicas que absorvam os choques nos preços de 
commodities, os choques de ativos, as crises bancárias e redução do risco e a 
frequência das crises financeiras, uma vez que "booms e estouro de bolhas” 
são frequentes em economias dependentes de recursos naturais; é necessário 
investir mais em capital humano para aproveitar os excedentes e diversificar a 
economia de Timor-Leste (ADB, 2013). 
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De acordo com a Convenção sobre a Eliminação da 
Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW, 2013) existem 
políticas dentro do governo e ONGs que promovem 
ativamente a igualdade e o avanço das mulheres nas arenas 
políticas, econômicas e sociais em Timor-Leste, mas o sucesso 
dessas ações na sociedade timorense não está claro até o 
momento. Uma vez que as desigualdades de gênero também 
são refletidas na baixa participação das mulheres nas 
instâncias política nacional e local, e no mercado de trabalho.  

              (Fonte: HDR, 2011) 

Figura 18: Questões relativas ao gênero. 

6.5.5.  Questões Relacionadas ao Gênero 
 
De acordo com o Índice de Desigualdade de Gênero (IDG) presente no 

relatório de desenvolvimento humano (2009), a participação das mulheres na 
tomada de decisão política tem implicações importantes para a 
sustentabilidade e equidade. Elas são muitas vezes mais afetadas do que os 
homens por decisões relativas  

aos recursos naturais. 
Sua maior participação na 
política e em organizações 
não-governamentais (ONGs) 
pode resultar em ganhos 
ambientais, com efeitos 
multiplicadores em todos os 
Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio. O relatório HDR 
(2010) observou que o 
empoderamento tem muitos 
aspectos, inclusive papel 
formal em procedimentos 
democráticos ao nível nacional 
e processos participativos ao 
nível local.  

Empoderamento político                                                  
aos níveis nacionais e  
subnacionais foi mostrado 
como fator importante para 
melhorar a sustentabilidade 
ambiental. Na medida em que 
as mulheres nos países pobres 
são desproporcionalmente 
envolvidos na agricultura de 
subsistência e coleta de água, 
eles enfrentam maiores 
consequências adversas da 
degradação ambiental (HDR, 
2011) (Figura 18). 

Estudos têm mostrado  
que um ano de escolaridade  
da mãe reduz a mortalidade  
infantil em cerca de 10%; um ano adicional de educação feminina reduz a taxa 
de fecundidade total de 0,23 nascimentos; mulheres melhor educadas são mais 
propensas a enviar seus filhos à escola, e a mantê-los lá. O aumento em 1 
ponto percentual na parcela de mulheres com educação secundária é estimada 
em elevar a renda per capita em 0,3 pontos percentuais; a educação aumenta 
a produtividade e participação da mulher no mercado de trabalho; melhorias na 
educação das mulheres em 63 países representaram 43% do declínio da 
desnutrição no período de 1970-1975 (SMITH e HADDAD,2000). O aumento 
da educação, tanto para para meninos quanto para meninas, têm um forte 
efeito na diminuição da propagação do HIV/AIDS e, os indivíduos mais 
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escolarizados têm menores taxas de infecção, especialmente entre os mais 
jovens (GREGSON et al., 2001; KELLY, 2000; VANDEMOORTELE e 
Delamonica, 2000). A baixa saúde reprodutiva seria um dos principais 
contribuintes para a desigualdade de gênero em todo o mundo. A desigualdade 
de gênero e a prevalência de meios contraceptivos estão intimamente ligados 
onde a desigualdade de gênero é alta (HDR, 2011). 

Entre 1999 e 2008, a proporção de mulheres na força de trabalho 
aumentou em todas as regiões, exceto na Ásia Oriental, Sudeste Asiático e 
Pacífico; as mulheres estão mais propensas que os homens a serem 
empregados no setor informal, com o provável resultado de que o seu peso 
total na força de trabalho seja maior do que as estatísticas oficiais sugerem; o 
trabalho infantil é, atualmente, um fenômeno essencialmente rural e agrícola, 
com as crianças que trabalham tanto na terra da família ou como trabalhadores 
agrícolas contratados, e isso ocorre desproporcionalmente em países pobres, 
onde as meninas cuidam da casa da própria família ou são empregadas como 
domésticas; e para piorar a situação, em feral, são as mães mais propensas do 
que os pais a fazer sacrifícios e investir em crianças (WORLD BANK, 2006; 
INTERNATIONAL LABOUR FORCE, 2010). 

A propriedade da terra é particularmente importante para o bem-estar 
das mulheres, embora as taxas de titularidade da terra por mulheres são 
desproporcionalmente mais baixas. Para garantir uma sociedade com maior 
igualdade, dar maior atenção aos direitos das mulheres à posse da terra teria 
consequências econômicas de longo alcance em áreas onde as mulheres são 
as principais cultivadores, as taxas de emigração masculina são altas, onde o 
controle das atividades produtivas é diferenciada por gênero, ou onde as taxas 
de mortalidade de adultos e o direito à heranças possam minar os meios de 
subsistência das mulheres. Saxena (1999) aponta que as leis e as práticas 
vigentes são muitas vezes fortemente tendenciosas contra as mulheres. 
Enquanto Quisumbing e Otsuka (2001) afirmam que as iniciativas de política de 
terras destinadas às mulheres também desempenham um papel positivo na 
melhoria da nutrição e da acumulação de capital humano.  

De acordo com a Convenção sobre a Eliminação da Discriminação 
Contra as Mulheres (CEDAW, 2013) existem políticas dentro do governo e 
ONGs que promovem ativamente a igualdade e o avanço das mulheres nas 
arenas políticas, econômicas e sociais em Timor-Leste, mas o sucesso dessas 
ações na sociedade timorense não está claro até o momento. Uma vez que as 
desigualdades de gênero também são refletidas na baixa participação das 
mulheres nas instâncias política nacional e local, e no mercado de trabalho 
(HDR, 2011); o relatório HDR (2011) observou que existem muitas práticas e 
papéis reservados às mulheres que fazem a sua integração difícil, em termos 
tradicionais, a mera presença das mulheres nas instituições não é suficiente 
para superar as disparidades arraigadas - alterações adicionais e flexibilidade 
em formas institucionais são necessários para garantir que as mulheres 
possam participar efetivamente do processo de tomada de decisão. 
 

6.6.  Proposta Metodológica 
 

 Esta parte do estudo busca acompanhar o progresso de temas 
relacionados ao desenvolvimento humano, pobreza e desigualdade em 
conformidade à obtenção das metas do Plano Nacional de Desenvolvimento 



 
 

134 
 

(PND) de Timor-Leste, com base nos Objetivos do Milênio (ODM), relatórios de 
Desenvolvimento Humano (HDR), e evolução do Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH), com base em documentos oficiais, internacionais e 
governamentais, entre 1999 e 2012. O objetivo desse capítulo não é, 
simplesmente, apontar cada um dos indicadores passo a passo, mas sim 
oferecer um quadro geral do panorama de desenvolvimento humano alcançado 
entre 1999 e 2012, utilizando Timor-Leste como pano de fundo de ações 
adotadas, por organismo internacionais, em países emergentes de conflitos 
caracterizando democracias não consolidadas. 

O primeiro relatório dos ODM para Timor-Leste, em 2004, foi um 
contributo oportuno para a formulação de políticas e do diálogo. O lançamento 
do segundo relatório dos ODM, em 2009, provou ser um documento igualmente 
importante para reconhecer os muitos passos que ainda são necessários, e 
identifica que outras ações serão necessárias para alcançar o Plano de 
Desenvolvimento Nacional e as metas dos ODM até 2015. Estes relatórios, 
inclusive, reconhecem a participação ativa do Sistema das Nações Unidas no 
processo de decisão política em Timor-Leste. 

Um tema chave deste estudo é a necessidade de integrar plenamente as 
preocupações de equidade nas políticas que afetam questões de 
desenvolvimento. A importância da equidade e inclusão já é explícita nos 
objetivos das políticas de desenvolvimento com efeitos diretos e indiretos. A 
análise inicial das consequências dessas políticas é fundamental para garantir 
os ajustes, quando necessários, e o sucesso em alcançar os objetivos finais. A 
preocupação com a sustentabilidade e a equidade são semelhantes em um 
sentido fundamental: ambos referem-se à justiça distributiva. Processos podem 
ser injustos, quer através de grupos ou gerações. As desigualdades são 
especialmente injustas quando colocam, sistematicamente, em desvantagem 
grupos específicos de pessoas, seja devido ao sexo, à raça oulocal de 
nascimento, ou quando a desigualdade é tão grande que a pobreza aguda é 
alta (HDR, 2011). 

 
6.7.  Discussão dos Fatores Socioeconômicos e Ambientais 
 
6.7.1.  O Contexto Socioeconômico em Timor-Leste 

 
Em 2030, a população total de Timor-Leste deve chegar aos 2 milhões 

de pessoas, enquanto, em 2011, a população contava com 1,2 milhões de 
pessoas, o crescimento médio anual, entre 1990 e 1995 foi de 2,8%, e deverá 
manter-se estável no período entre 2010 e 2015,em 2,9%. Cerca de 28,6% da 
população vivia em áreas urbanas em 2011, onde a idade média, em 2010, era 
de 16,6 anos - uma população muito jovem, com um índice de dependência de 
95,3%, em 2011; como percentagem do PIB, em 2009, a ajuda oficial recebida 
para o desenvolvimento representou 9,5% da economia de Timor-Leste; a 
despesa pública com a educação, entre 2006 e 2009, e a despesa total em 
saúde, em 2009, foram indicadas como 12,3% do PIB, o que representa quase 
um quarto dos gastos do orçamento de Timor-Leste, de acordo com o os dados 
mais recente disponíveis durante o período especificado (IDH, 2011). 

Ed Lingao (2009), em seu estudo, intitulado "East Timor Turns 7", 
descreveu Timor-Leste como o país mais pobre da Ásia e um dos mais pobres 
do mundo. Sua economia foi descrita como uma economia dual, com uma 



 
 

135 
 

parte sustentada pela comunidade de doadores internacionais e os outros 90% 
baseados em agricultura de subsistência. A pobreza é generalizada, com 
muitas áreas sem energia elétrica, água potável, estradas boas ou 
comunicações adequadas. Em 1974, a renda per capita ainda estava na casa 
dos  US$98. A economia era dominada pela agricultura, com padrões de vida 
baseados na subsistência, e o café como o principal commoditie de exportação 
e principal fonte de renda (IDH, 2002; MDG, 2004). Em 1999, como 
conseqüência das lutas pela independência, o produto interno bruto (PIB) se 
contraiu dramaticamente em 45%, porém, foi estimado para o período seguinte 
um crescimento do PIB de 15%, em 2000, e de 18%, em 2001. O PIB 
recuperou o seu nível pré-1999 de US$389 milhões de dólares em termos 
reais. No entanto, em 2004, a renda ainda era baixa, estimada em apenas 
US$478,3 dólares per capita. A maior parte da população jamais recebeu uma 
educação adequada, e mais da metade da população era considerada 
analfabeta. Os níveis de nutrição eram igualmente baixos, e mais de duas em 
cada cinco crianças menores de cinco anos estava abaixo do peso. Apesar de, 
em 2009, o PIB per capita  pelo “Purchasing Power Parity” (PPP) ter 
aumentado – foi de apenas US$805 (sem considerar as receitas do petróleo) 
(MDG, 2004). 

No entanto, de acordo com o relatório “International Monetary Fund 
World Economic Outlook Database” (2013), em 2009, Timor-Leste estava no  
87o lugar no ranking de países, desde o mais rico ao mais pobre, com uma 
renda per capita dos US$10.517,70 (PPP) – quando considerando as receitas 
do petróleo. É importante ressaltar que o PIB não é uma medida perfeita para 
descrever o bem-estar e a qualidade de vida das populações, enquanto há 
outros índices que levam em conta outras variáveis, tais como expectativa de 
vida, distribuição de renda, de alfabetização, de acordo com o índice de 
Desenvolvimento Humano das Nações Unidas (IDH) (2013) e do Índice de 
Bem-Estar Econômico Sustentável (ISEW – sigla em inglês) (2013). De fato, o 
PIB é muitas vezes considerado imperfeito, mesmo para medir a força 
econômica global, pois afeta a percepção de desenvolvimento apesar de ser 
um dos indicadores básicos para calcular o índice de IDH. 

A rápida expansão das receitas de petróleo off shore alçou Timor-Leste, 
oferecendo as condições para tirá-lo da lista de países de baixo 
desenvolvimento, elevando-o para o grupo dos países de médio 
desenvolvimento devido à elevação da renda média já em 2007 - em janeiro de 
2006, Austrália e Timor-Leste assinaram um tratado sobre o uso dos Recursos 
Marítimos no Mar de Timor (CMATS – sigla em inglês), o que aumentou a  
participação das receitas de hidrocarbonetos em Timor-Leste, de 18% para 
50%, em relação à exploração do Greater Sunrise. Em 2005-2006 Timor-Leste 
se apropriou de cerca de  US$360 milhões em royalties de hidrocarbonetos 
(CRS, 2009). 

No entanto, alcançar, de fato, o status de país de renda média-alta, com 
todas as características que definem países nesta condição, tal como definido 
nas metas do PND, exigirá uma alta taxa de crescimento econômico realizável 
a longo prazo, aliado a boa gestão econômica e as condições externas 
favoráveis até 2030 (ADB, 2011), além de estabilidade política e institucional, a 
elevação dascondições de vida da população. Deverá exigir um maciço 
investimento em educação e superação das desigualdades, o que francamente 
parece no mínimo difícil de ser atingido nas condições atuais. 
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Figura 19: A expansão chinesa pela Ásia no início do século 
XXI. 

Neste caso, a expansão chinesa se choca com o Japão, mas há muitos 
outros “choques”: com o Vietnam, com a Indonésia, com as Filipinas com 
os EUA, etc. Fonte:  http://inteligenciaeconomica.com.pt (2012). 

 
6.7.2. A Questão Geopolítica - O Contexto da Cooperação 

Internacional em Timor-Leste 
 
Segundo o  
relatório da 

CRS (2009) Austrália 
e Nova Zelândia têm 
desempenhado um 
papel ativo no apoio 
à paz e segurança 
em Timor-Leste, 
desde o referendo 
de 1999, e tem sido 
os provedores 
principais de tropas 
de manutenção da 
paz no período. No 
entanto, a Austrália 
considera Timor-
Leste na sua esfera 
de interesses 
estratégicos, uma 
vez que tem 
desempenhado um 
papel ativo nessa 
região por muitos 
anos, inclusive 
durante a ocupação 
militar indonésia.  

A Austrália,  
inclusive, de acordo  
com o Relatório  da  
CRS (2009), tem  
interesses econômicos nos recursos de hidrocarbonetos localizados no fundo 
do mar entre os dois países. Por sua vez os Estados Unidos, ao longo dos 
anos, têm prestado assistência bilateral a Timor-Leste na construção de uma 
economia de livre mercado auto-suficiente, "livre",  e contribuiu para o 
desenvolvimento econômico e político (CRS, 2009), como forma de balancear 
a presença chinesa na região. De acordo com o orçamento do Departamento 
de Estado (2009) os EUA mantiveram seu foco em restabelecer as funções 
básicas de governo, incluindo os serviços de segurança, enquanto 
"coincidentemente" os ativos do fundo do petróleo de Timor-Leste 
majoritariamente investidos em títulos do governo dos Estados Unidos até 2009 
- cerca de US$9,9 bilhões dólares americanos (BANCO CENTRAL DE TIMOR 
LESTE, 2012; BLOOMBERG, 2012). 

Por outro lado, nos últimos anos outro competidor vem ganhando força; 
o papel da China em Timor-Leste tem aumentado exponecialmente, 
principalmente após 2009 (Figura 19). A China passou a prestar assistência na 
construção de prédios do governo e se ofereceu para vender usinas de 

http://inteligenciaeconomica.com.pt/
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 Olhando para o futuro, o 
crescimento e a pobreza serão 
determinados pelo uso do 
conhecimento e da tecnologia 
nos processos econômicos e de 
urbanização, uso de energia e 
superação de suas falhas de 
transmissão; além disso, o 
aquecimento global terá impacto 
nas atividades econômicas. A 
distribuição de poder político e 
econômico, dentro e fora do 
país, irão determinar a direção e 
a dinâmica de crescimento e  de 
desenvolvimento. 
 

 
(NALLARI, 2011). 

processamento de óleo pesado e barcos de patrulha para Timor-Leste (CRS, 
2009). De acordo com Horta (2009), desde 2005, a China tem aumentado 
rapidamente o seu investimento na sua relação com Timor-Leste. Isto é 
provavelmente devido a várias razões, incluindo o desejo da China em 
equilibrar a influência dos EUA no Sudeste Asiático, aliada à possibilidade de 
Timor-Leste vir a se tornar um membro da ASEAN em 2013 (o que ainda não 
ocorreu até meados de 2014, uma vez que Timor-Leste não cumpriu as 
condições básicas estabelecidas para sua inclusão no grupo), a China, 
também, busca ter acesso aos recursos de hidrocarbonetos; e para se certificar 
que Timor-Leste não caia no campo diplomático de Taiwan sobre a questão 
política de uma China unificada. O aumento da influência chinesa em Timor-
Leste pode ser motivo de preocupação para os planejadores de políticas 
estratégicas na Austrália e nos Estados Unidos, que em geral, vêem Timor-
Leste como na esfera de influência da Austrália. 

 
6.7.3.  Despesa Pública em Timor-Leste 

 
Após um longo período em que a ajuda externa foi a principal fonte de 

renda, na atualidade o setor público, devido às rendas do petróleo e gás, 
passaram a financiar a maior parte do investimento do governo, porém 
restrições fiscais poderão ser um problema ao longo do período 2015-2030. 
Segundo Goldsmith e Harris (2011) destacaram em 2005 que o governo estava 
gastando cerca de 7,4% do seu PIB em saúde, no entanto, essa taxa deveria 
aumentar para 9,5% do PIB previsto em 2015, e para 10,2% do PIB estimado 
em 2020, para manter o gasto anual per capita de US$45 segundo cálculos do 
ADB (2011). 

Superada a fase de recebimento de ajuda externa direta, as receitas do 
petróleo estão financiando grande parte dos esforços de reconstrução do país; 
mais de 90% das finanças públicas vêm do Fundo Petrolífero (FP), o que o 
torna fundamental para a sobrevivência de um 
milhão de habitantes do país (IRIN, 2013). O 
Fundo de petróleo do país paga por quase 
todo o orçamento anual do governo, e muito 
depois do petróleo, o segundo maior produto 
de exportação, ainda, é o café, que gera 
apenas cerca de US$10 milhões de dólares 
por ano (INVESTINE, 2013)  

As receitas do FP são transferidos para 
a conta única do tesouro do Governo, once as 
ttransferências são atingiram o valor de 
US$1.495 milhões, com média de US$125 
milhões por mês (BANCO CENTRAL DE 
TIMOR LESTE, 2012a); as transferências 
totais, em 2012, foram orçadas em US$1.594 
milhões (DRTL, 2012a). 

No Gráfico 3 a coluna em amarelo 
representa o PIB com petróleo (e gás) e a 
coluna azul claro o PIB sem se contabilizar a 
riqueza petrolífera. Para o ano de 2010, por 
exemplo, os valores são, respectivamente, de 
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US$4.131 para o PIB contabilizando receitas do petróleo e gás, e de US$875 
milhões sem petróleo e gás. Uma diferença de 4,7 vezes. Deve-se notar ainda, 
no Gráfico 3, que desde 2007 o valor dos gastos do Estado/Governo 
ultrapassam o valor do PIB sem contabilizar as rendas do petróleo.  

 
Gráfico 3:  A variação do PIB de Timor-Leste: com e sem petróleo 

 
Entretanto, chama ainda mais atenção a forma como é calculado este 

agregado, onde as importações são contabilizadas como "a descontar", 
indicando uma subtração (sinal negativo). Isto pode significar, segundo as 
contas nacionais, que as importações de bens e as de serviços não são 
contabilizadas como gastos/investimentos. Como exemplo, temos gastos com 
a construção da central eléctrica de Hera (um "serviço" prestado pela empresa 
construtora ao Estado timorense). Dessa forma o governo timorense assume 
um endividamento que não é refletido fidedignamente nas contas públicas. 

O PND (2002) assume uma taxa de crescimento anual de cerca de 6% 
no setor agrícola, que deverá ser o mínimo essencial para reduzir, para menos 
de 30% a parcela da população abaixo da linha de pobreza nacional. Até o 
presente momento, as taxas de crescimento da economia têm se mantido 
elevadas e superam as expectativas, entretanto a redistribuição dessa riqueza 
criada é o próximo desafio a ser enfrentado. 

O relatório do Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB - sigla em 
inglês) (2011) estima que um taxa de alto crescimento econômico é possível 
com uma boa gestão econômica e condições externas favoráveis, como 
observado até o presente ano (2014). Porém, o crescimento da renda terá, 
entretanto, de ser assistido por um desenvolvimento ordenado da indústria do 
petróleo que expanda a produção, e pela construção de um elevado saldo do 
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Fundo Petrolífero, o que ofereceria maiores e diversas possibilidades 
investimentos a partir do rendimento. 

Níveis adequados de recursos humanos, infraestrutura e orçamento 
precisam ser conceituados e entendidos em relação aos desafios demográficos 
enfrentados por Timor-Leste dentro de um quadro de cuidados primários de 
saúde abrangente (McKECHIE, 2013). No entanto, críticos afirmam que pouco 
dos recursos originados do Fundo Petrolífero tem sido, de fato, usados para 
desenvolver o país e sua população empobrecida, que ainda depende 
principalmente da agricultura de subsistência (INVESTINE, 2013). A 
distribuição de poder político e econômico, dentro e fora do país, determinará a 
direção e a dinâmica de crescimento e de desenvolvimento (NALLARI, 2011). 
Olhando para o futuro, o crescimento e a pobreza serão determinados pelo uso 
do conhecimento e da tecnologia nos processos econômicos e de urbanização, 
uso de energia e superação de suas falhas de transmissão; além disso, o 
aquecimento global terá impacto nas atividades econômicas. Entretanto os 
níveis de boa governança e corrupção serão fatores determinantes sobre todos 
os demais. 

 
6.7.4.  O Fundo Soberano de Timor-Leste 

 
Timor-Leste continua a tentar encontrar uma forma de obter benefício 

econômico adicional das reservas de gás no mar de Timor – os recursos que 
alimentam o fundo petrolífero derivam principalmente do campo de petróleo 
"Bayu -Undan", que se encontra no Mar de Timor, a 500 quilômetros da costa 
de Darwin, na Austrália, e a 250 quilômetros ao sul de Timor-Leste - apesar da 
geografia do leito do mar, que privilegia a Austrália, e do histórico de 
instabilidade política, que, no passado, fez Timor-Leste menos atraente do que 
Darwin, Austrália, como um local ideal para processar o petróleo e o gás 
natural (CRS, 2009). O campo é operado por um consórcio liderado pela 
ConocoPhillips, uma empresa multinacional de energia americana 
(INVESTINE, 2013). Enquanto Timor-Leste recebe a receita dos campos sob 
um acordo mediado pelas Nações Unidas com a Austrália, a cerca de 500 
quilômetros (310 milhas) ao sul. Entretanto, Timor-Leste não os controla 
porque estes campos se encontram parcialmente em uma área disputada com 
a própria Austrália e conhecida como o Timor Gap (BLOOMBERG, 2012) 
(Figura 20). 
  



 
 

140 
 

Figura 20: Joint Petroleum Development Area (JPDA) 

O JPDA foi criado pelo Tratado do Mar de Timor 2003 (TST), é um instrumento que busca fornecer a estrutura para toda a exploração de petróleo e desenvolvimento 
dentro da ACDP. O TST é um acordo provisório que em teoria buscava não prejudicar a posição de um ou outro país em suas reivindicações de fronteira marítima.  
Os campos de Greater Sunrise (GS) de gás e condensado sobrepôe uma área combinada de jurisdição exclusiva australiana (79,9 por cento dos campos) e da ACDP (20,1 
por cento dos campos). Fonte:http://www.innovation.gov.au/resource/UpstreamPetroleum/Pages/JointPetroleumDevelopmentAreaandGreaterSunrise.aspx 
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A Lei do Fundo Petrolífero foi 
aprova a em 2005, a fim de contribuir para 
a gestão eficaz dos recursos petrolíferos 
de Timor-Leste (MACAUHUB, 2013). O 
fundo foi concebido para ajudar a evitar a 
"maldição do petróleo", e a corrupção, 
desperdício de gastos e inflação, que 
muitas vezes leva as populações, nos 
países em desenvolvimento, a viver em 
situação pior se não tivessem estes 
recursos, quando seus governos 
descobrem a riqueza repentina de 
recursos naturais não-renováveis, o que 
reduz o incentivo ao planejamento de 
longo prazo, a responsabilidade fiscal e o 
desenvolvimento dos setores produtivos 
da economia. O "Fundo  petrolífero de 
Timor-Leste" foi inspirado no projeto 
conservador do fundo soberano da 
Noruega, através do qual o país nórdico 
usa suas consideráveis receitas de 
petróleo na atualidade para cobrir os pagamentos de pensão futuros (IRIN, 
2013). Apesar da validade geral deste modelo, o mesmo têm sido criticado por 
Paul Collier e outros economistas, que acreditam que pode ser impróprio para 
um país de baixa renda, como Timor-Leste, seguir a taxa norueguesa de 
desembolso do seu fundo (COLLIER et al., 2009; COLLIER, 2010). 

A Noruega investiu os rendimentos de suas reservas de petróleo e gás 
sabiamente, um país que agora tem o que muitos consideram ser o maior 
fundo soberano do mundo, e estimado em US$1 trilhão de dólares (£ 0.6tr) em 
2020. Um bilhão de dólares por semana passa pelo escritório do fundo no 
edifício do Banco Central da Noruega em Oslo, devido a lucros e impostos da 
indústria de petróleo e gás. O fundo detém, em média, 1% das ações do 
mundo, na Europa detém mais de 2% de todas as empresas listadas. Isso se 
deve a um consenso político de que os lucros da indústria do óleo e gás devam 
ser investidos no fundo, o mandato do governo para o fundo especifica que 
este deve ser transparente e aberto e, também visa influenciar o 
comportamento d as empresas nas quais investe (NOWERGIAN MINISTRY OF 
FINANCE NORWAY, 2013). 

O Fundo soberano de Timor-Leste - Timor-Leste Petroleum Fund (TLPF)  
- por sua vez, em junho de 2013, apresentou um crescimento de US$1,2 bilhão 
no primeiro trimestre do ano, quando atingiu um valor de US$13.600 milhões 
de dólares, superando alguns dos fundos de petróleo de países do Golfo, como 
o Fundo Geral de Reserva Estatal de Omã (US$8.200 milhões de dólares), e o 
do Bahrain Mumtakalat Holding (US$7,1 bilhões de dólares), e até mesmo o 
Fundo de Investimento direto russo (US$13 bilhões) (INVESTINE, 2013; EAST 
TIMOR CENTRAL BANK, 2013). De acordo com o relatório do Instituto SWF 
(2013) o Fundo Soberano de Timor-Leste é um dos maiores do mundo, 
ocupando a 34ª posição, com ativos de US$13,6 bilhões, sendo 8o no Linaburg 
Maduell Transparência Index (LMTI); considerando apenas os recursos de 

 

 
 ...Depois do desequilíbrio nos 
mercados financeiros mundiais em 
2008, os instrumentos financeiros 
qualificados foram alterados pelo 
Banco Central de Timor-Leste, para 
alocar 74-78% dos ativos do fundo 
em instrumentos de renda fixa 
administrados pelo governo dos 
EUA; 19-21% gerido pelo Banco de 
Compensações Internacionais, em 
instrumentos de dívida de baixo 
risco, com 80% em dólares e 20% 
denominados em moedas da 
Austrália, da zona Euro... 
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petróleo e gás, está na 22ª posição, uma vez que há fundos soberanos 
originários de não-commodities e minerais. 

 
6.7.5.  Os Ativos do Fundo Soberano de Timor-Leste 

 
O Fundo Soberano é, oficialmente, gerido pelo Banco Central de Timor-

Leste e pelo Ministério da Fazenda (MACAUHUB, 2013), no entanto, os ativos 
do Fundo foram todos investidos em títulos do governo dos Estados Unidos até 
2009, US$9,9 bilhões de dólares (BANCO CENTRAL DE TIMOR-LESTE, 2012; 
BLOOMBERG, 2012). O Banco Central administra as receitas com a ajuda de 
gestores de investimentos externos que investem esses recursos no exterior. 
Originalmente, 90% dos recursos do FP foram investidos em instrumentos de 
dívida em dólar com grau de investimento dos Estados Unidos (por exemplo, 
ações) classificadas pelo menos em AA pela Standard&Poors, ou  em Aa3 pela 
Moody, com os restantes 10% em instrumentos que a lei exigia serem emitidos 
no exterior, líquido, transparente e negociados em mercados de alto padrão 
regulatório (DRTL, 2005). 

Depois do desequilíbrio nos mercados financeiros mundiais em 2008, os 
instrumentos financeiros qualificados foram alterados pelo Banco Central de 
Timor-Leste, para alocar 74-78% dos ativos do fundo em instrumentos de 
renda fixa administrados do governo dos EUA; 19-21% gerido pelo Banco de 
Compensações Internacionais, em instrumentos de dívida de baixo risco, com 
80% em dólares e 20% denominados em moedas da Austrália, da zona Euro, 
Japão e Reino Unido, e os restantes 3-5% do Fundo em títulos negociados em 
mercados desenvolvidos e gerenciados por um banco de investimento operado 
em um estilo de investimento passivo reforçado (DRTL, 2009; 2010; 2012). 

A Lei do Fundo Petrolífero, foi substancialmente alterada em setembro 
de 2011 para incluir mudanças na política de investimento para o FP; a lei 
alterada agora permite que até 50% dos recursos do FP possam ser investidos 
em ações cotadas em mercados financeiros estrangeiros regulamentados. Até 
5% dos recursos do FP estariam liberados para serem investidos em outros 
investimentos, incluindo derivativos financeiros, com a aprovação da classe de 
ativos pelo Ministro das Finanças e prestação de informações ao Parlamento. A 
lei alterada também permite que até 10% dos ativos FP possam usados como 
garantia para empréstimos públicos dentro do sistema de gestão da dívida do 
governo (ODI, 2013). 

Em dezembro de 2012, os ativos da FP atingiram US$11,8 bilhões, com 
o equivalente a aproximadamente US$10.700 para cada pessoa em Timor-
Leste, ou o equivalente a 11 anos de renda média, sem considerar a renda 
não-petrolífera (BANCO CENTRAL DE TIMOR-LESTE, 2012). 

Especialistas defendem que o relaxamento das exigências para o 
investimento das rendas originadas do fundo petrolífero e a liberação de 
utilização destas em derivativos financeiros representam um risco a médio e 
longo prazo na gestão do fundo soberano de Timor-Leste, e um desvio da 
orientação inicial. 
 

6.7.6.  Questões Críticas 
 
Timor-Leste tornou-se um exportador de petróleo em 2004, quando 

ganhou participação na exploração de campos de petróleo na região 
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compartilhada com a Austrália, no Mar de Timor. As receitas do petróleo são 
atualmente responsáveis por grande parte da economia de Timor-Leste, 
correspondendo em 2010 por 73% do PIB, tornando Timor-Leste mais 
dependente de petróleo do que o Kuwait. O PIB per capita foi de US$2.908 
dólares em 2010, porém o setor de petróleo mascara a realidade de um país 
pós-conflito ainda em processo de recuperação, e que continua pobre. O PIB 
não petrolífero per capita em 2010 foi de apenas US$821, porém, este valor 
representa um aumento de quase 50% na renda real desde que as 
exportações de petróleo começaram. O banco de dados do Banco Mundial 
mostra que o PIB per capita a preços constantes de 2000 foi de US$305 em 
2003, e  de US$451 em 2011, um aumento de 48%. O PIB per capita a preços 
correntes para os dois anos foram de US$320 e US$896 (WORLD BANK, 
2008; IMF, 2008). Ainda assim e apesar dos avanços, o país tem muito a fazer, 
o progresso é marcado pela lentindão e ações pontuais. No ranking de 
competitividade global publicado em 2012 do Fórum Econômico Mundial, 
Timor-Leste apresentou a 131o posição num total de 142 países, o menor na 
Ásia. 

Devido aos altos níveis de pobreza e desemprego que permanecem 
elevados em Timor-Leste e que afetam a atual e futuras gerações de 
timorenses, o Governo projetou um maior investimento com as receitas do FP, 
ação criticada por alguns de seus parceiros internacionais, que procuram 
manter os ativos FP conforme incialmente na primeira legislação, que havia 
sido aprovada por unanimidade pelo Parlamento (DRYSDALE, 2010). Segundo 
o relatório da CRS (2009) recursos energéticos off-shore de Timor-Leste são 
extensos e, se forem bem geridos, serão suficientes para proporcionar os 
recursos financeiros necessários para o desenvolvimento do país e 
proporcionar bem-estar básico para o seu povo, entretanto essa modficação 
dos objetivos iniciais são mais uma indicação de irresponsabilidade e indícios 
de má gestão do fundo do que adaptação às mudanças de curso da economia. 

Outra questão fundamental é, com o crescimento em valor do FP, isso 
poderá atrair a atenção daqueles que procuram explorá-los para transitória 
vantagem política ou financeira, ocasionando riscos de reputação para o 
governo e sustentabilidade do próprio Fundo. Além disso, a capacidade de lidar 
com o setor privado estrangeiro e promover a transparência pôde não ter sido, 
ainda, bem desenvolvida em um país emergente de conflito armado. Poucos 
países de baixa renda conseguiram gerir responsavelmente receitas 
provenientes das indústrias extrativas, especialmente aqueles onde a 
capacidade educacional é baixa e instituições são frágeis (ODI, 2013), Timor-
Leste, até o momento parece fazer parte deste grupo, uma vez que o governo 
timorense continua a ser institucionalmente fraco, e há fortes preocupações 
sobre a sua capacidade para gerir o orçamento do Estado em ascensão - O 
orçamento anual do governo aumentou de US$70 milhões, em 2004, para US$ 
650 milhões em 2009, e US$1,3 bilhões, em 2011, e para US$1,8 bilhões de 
dólares em 2012 - com quase todas as verbas provenientes do Fundo 
Petrolífero (BANCO CENTRAL DE TIMOR-LESTE, 2012). 

 A fórmula chamada Rendimento Sustentável Estimado (ESI - Estimated 
Sustainable Income), um guia para o valor máximo que o governo deve gastar 
de seu Fundo Soberano, e supostamente garantir desembolsos anuais para a 
despesa pública limitadas a valores que permitiriam que o fundo durasse por 
muitas gerações depois que o petróleo e as reservas de gás se esgotarem. O 
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ESI do Fundo Petrolífero de Timor-Leste, tinha sido inicialmente fixado em 3% 
da riqueza do gás presente e esperada de petróleo futuro total do país. No 
entanto, o governo tem apresentado gastos excessivos e crescentes; de 3,8%, 
em 2009, 4,8%, em 2010, 4,3%, em 2011, e um desembolso previsto de 7,2% 
para 2012 (IRIN, 2013) (Gráfico 4). ONGs e outros atores têm criticado as 
alterações na Lei, em razão do aumento dos riscos de investimento por meio 
da flexibilidade na escolha dos instrumentos e utilização dos recursos do FP 
como garantia para empréstimos do governo; há controvérsias em torno do 
nível de saques da FP. Enquanto o FP Timor-Leste é, ainda, bem visto no 
mecado internacional, há a necessidade urgente em implementar programas 
de transparência, responsabilidade e eficácia o que vai depender, 
particularmente, dos governos futuros em querer manter o uso racional desses 
recursos (IRIN, 2013). 

 
Gráfico 4: Desembolsos percentuais do ESI do Fundo Petrolífero de Timor-Leste. 

 
Fonte: (IRIN, 2013). 

 
De acordo com o relatório do World Bank (1997), os dados disponíveis 

sugerem que a maioria dos países ricos em recursos naturais têm demonstrado 
baixos níveis de poupança, em alguns casos, negativos, ao longo dos anos. 
Além disso, a natureza oscilante dos mercados de recursos naturais cria 
problemas significativos para os governos que são altamente dependentes de 
receitas de tais recursos; gerenciar a renda de recursos naturais exige uma 
capacidade de saber esperar, somadas às políticas para combinar programas 
de investimento com a capacidade de absorção da economia para 
investimentos produtivos, e mecanismos para conter as despesas, quando os 
preços dos recursos naturais despenquem. Além disso, as rendas dos recursos 
naturais favorecem a criação de “Estados fictícios” em que os gestores de 
rendas exercem o poder econômico e político. As rendas são manipuladas 
através de meios indiretos, tais como proteção comercial, criação de emprego 
improdutivo e da despesa pública sobrecarregados; uma situação que se 
reflete em Timor-Leste. Essas condições, por sua vez reduzem a eficiência do 
investimento e crescimento econômico, em última análise, se torna  mais lento 
ao longo dos anos. 

Auty e Gelb (2001) observaram que o desempenho econômico dos 
países produtores de petróleo a partir de 1980 foi pior do que a de países não-
produtores, entre os em desenvolvimento; o que ressalta a evidência empírica 
robusta que suporta o fenômeno da “maldição dos petróleo”, mostrando uma 
forte relação negativa entre a riqueza dos recursos naturais e crescimento 
econômico. Países com poucos recursos naturais se envolvem mais cedo do 
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que os países ricos em recursos naturais na produção de mão-de-obra 
intensiva e competitiva, o que apoia a diversificação mais rápido, taxas de 
poupança mais elevadas e mais rápido acúmulo de capital físico, humano e 
social. 

Finalmente, o ano de 2013 foi um ano crítico para Timor-Leste , uma vez 
que as forças de paz das Nações Unidas, deixaram o país no final de 2012. No 
centro da discussão sobre o futuro de Timor-Leste estão depósitos de petróleo 
offshore que o país precisa aprender, e querer, usar sabiamente para construir 
uma economia antes que o maior campo produtor da atualidade, Bayu-Undan, 
comece a secar por volta de 2023. Essa pequena nação do Sudeste Asiático, 
Timor-Leste, enfrenta o desafio, que é, evitar que sua maior riqueza – o 
petróleo - destrua sua economia. Timor-Leste terá que vencer uma armadilha 
econômica chamada “maldição do petróleo”. 

 
6.8. Metas e Objetivos do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) 

e dos Objetivos do Milênio (ODM) em Timor-Leste 
 
6.8.1.Objetivo 1. Discussão - Erradicar a extrema pobreza e a fome 

 
• Alvo 1a ODM. Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a percentagem de 
pessoas cujo rendimento é inferior a um dólar por dia. 
• PND visão e metas para 2020. Os padrões de vida e os serviços irão 
melhorar para todos os timorenses e renda será distribuída de forma justa. 
Reduzir a pobreza entre as mulheres e os homens; estabelecer uma rede de 
segurança social para reduzir a carga sobre os cidadãos que são incapazes de 
trabalhar/ajudar a si mesmos. 

 
O relatório ODM (2009) não revelou melhoria na qualidade de vida do 

povo de Timor-Leste, entre 2001 e 2007. Destaca-se, como citado 
previamente, que durante este período Timor-Leste passou por grandes 
mudanças econômicas e políticas que não se refletiram diretamente em 
melhores condições de vida. 

Em 2001, cerca de um em cada cinco timorense vivia abaixo da linha de 
pobreza de um dólar internacional por dia medido pela paridade do poder de 
compra (PPP) - $1/Dia (PPP-values) - o que significava 20% população. 
Ajustando a base da linha de pobreza - mudança da linha de pobreza do dólar 
por dia em PPP para $1,65 dólares PPP, a incidência de pobreza seria o dobro, 
ao redor de 41%; o hiato de pobreza foi de 11,9%, expresso pela incidência 
versus a intensidade da pobreza com base no nacional linha da pobreza. Para 
efeito de comparação, a proporção da população sobrevivendo, abaixo de 
$1/Dia (PPP-values), no Leste da Ásia e Pacífico em 2001, foi de 14%; a meta 
de Timor-Leste para ser alcançada em 2015 (MDG, 2004). 

A linha de pobreza nacional foi fixada em US$0,55 per capita/dia, antes 
de 2007, enquanto o relatório DNE (2010) relata a definição de uma nova linha 
de pobreza depois de 2007 em US$0,88 per capita/dia, refletindo a taxa de 
inflação de 7,44% durante o período 2006-2007, que teve um enorme impacto 
sobre o número de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza nacional. 
Entre 2001 e 2007, a incidência da pobreza sofreu um aumento significativo de 
49,9%, (MDG, 2004; DNE, 2007; 2010). O relatório do Banco Mundial (2003) 
mostra um aumento na proporção hiato de pobreza para 21%, enquanto que, 
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em 2007, diminuiu para 14,9% - o relatório HDR Timor-Leste (2006), relata 
como alvo em 2015, a taxa de 8%. Houve um ligeiro aumento da participação 
do quintil mais pobre no consumo nacional de 7%, em 2001, para 7,9% em 
2007, quase nenhuma melhora na desigualdade de renda, em seis anos (MDG, 
2009). 

A taxa de participação na "força de trabalho", em 2006, foi de 64%, em 
2007 subiu para 66,5%, com uma taxa de desemprego de 7%. Mais de 80% da 
população de Timor-Leste (94%) vivia em áreas rurais, e dependia do setor 
agrícola. A contribuição do setor agrícola no PIB não petrolífero era de cerca de 
30% com baixa produtividade (MDG, 2009). 

De acordo com o relatório do IDH (2011), o Índice de Pobreza 
Multidimensional foi de 0360, em 2009, considerando os dados das Enquetes 
Demográfica e de Saúde; grande parte da população (68,1%) vivia em algum 
grau de pobreza multidimensional, onde 52,9% vivia sob alta intensidade de 
privação, outros 18,2% em condições vulneráveis à pobreza, e 38,7% em 
pobreza extrema. Em relação a essa parcela da população, quando 
considerado serviços ambientais, 35,7% não tinha acesso a água limpa e; a 
falta de saneamento básico era uma situação comum para 47,6%, enquanto 
que para 67,6% privações no acesso a combustíveis modernos era comum; 
entre 2000 e 2009, a percentagem da população abaixo da linha de pobreza 
nacionalera de 37,4% este valor aumenta para 49,9%, considerando a linha de 
pobreza (PPP $1,25/dia) (Gráfico 5). 

 
Gráfico 5: Medição de populações vivendo em diferentes tipos de pobreza. 

 
Fonte: IDH (2011). 

 
Essa porcentagem de 68,1% considerada multidimensionalmente pobre, 

correspondia a 749 (pessoas por mil) entre 2007 e 2011. Durante o período 
considerado desse estudo (1999-2012) a intensidade de privação foi uma 
realidade comum para 52,6% da população, e, ao longo dos anos, não foram 
observadas melhorias nas condições de vida e, a mesma percentagem da 
população continua vulnerável à pobreza – ou seja,18,2%; a população em 
pobreza extrema se manteve em 38,7%, entre 2009/2010. Até onde o fracasso 
na redução de pobreza pode vir a eclipsar o sucesso obtido no processo de 
pacificação promovido pelas Nações Unidas e demais parceiros? Que lições 
podem ser aprendidas desse processo? Seriam elas úteis em casos mais 
atuais de conflitos, até certo pontos semelhantes, como os vivenciados em 
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outros países enfrentados crises humanitárias e militares somo a Síria, o 
Sudão e Mali, por exemplo? 

O relatório HDR (2013) observou que as privações em relação à 
educação, à saúde e, padrões de vida, contribuíram para a pobreza geral, 
respectivamente com 21,3%, 31% e 47%. Não foram observados avanços em 
relação à proporção de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza de renda; 
a linha nacional de pobreza, entre 2002 e 2012 manteve-se elevada, para 
37,4% da população de Timor-Leste viver abaixo da linha de pobreza 
internacional ($1,25/dia PPP), foi e é a regra. 

Em 2011, foi relatado uma baixa proporção de emprego, apenas 62,8% 
da população, com 25 anos ou mais anos de idade, tinha emprego 
regulamentado, não havia dados disponíveis sobre o desemprego juvenil (15-
24 anos) entre 2005 e 2011; no entanto, foi relatado que 4% das crianças 
(idades 5-14) tinham realizado alguma atividade de trabalho entre 2001 e 2010. 
De acordo com o relatório HDR (2013), no período entre 2007 e 2011, não 
havia dados disponíveis sobre a percepção de bem-estar individual, nem dados 
sobre as percepções da sociedade, enquanto que em relação a segurança foi 
reportado uma taxa de homicídios de 6,9 mortes por 100 mil entre 2004 e 2011. 

Em 2011 o Produto Interno Bruto (PIB) - a soma do valor bruto 
acrescentado por todos os produtores residentes no país, mais os impostos de 
produtos,  excluindo quaisquer subsídios não incluídos no valor dos produtos, 
expressa, de acordo com a paridade de poder de compra, para 2005 (PPP) - foi 
de US$1,6 bilhão. Há falta de dados sobre a formação bruta de capital fixo, 
como porcentagem do PIB; no entanto, o índice de preços ao consumidor 
(2005 = 100), atingiu 134, em 2010, enquanto a despesa de consumo final do 
governo, em 2000, foi de 35,2% do PIB, sem dados disponíveis para 2011. O 
gasto público em saúde, como porcentagem do PIB, em 2010, foi de 6,3 % e 
5,1% em educação; entre 2005 e 2010, foi de 14%, sem dados disponíveis 
para o início da década; em 2010, as despesas militares ficaram em 4,9% do 
PIB; não há dados disponíveis sobre o serviço da dívida total, entre 2000 e 
2009. 

 
RESULTADO: Metas e objetivos não alcançados. 

 
• Alvo 1b ODM. Reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da 
população que sofre de fome. 
• PND visão e metas para 2020. Timor-Leste será uma sociedade próspera 
com alimentação adequada, abrigo e roupa para todas as pessoas. 

 
            Os resultados da Enquete Domiciliar (DNE, 2001) indicaram 
significativa insegurança alimentar sazonal. A produção nacional de arroz e 
milho era suficiente para alimentar apenas cerca de 79% das pessoas,  o país 
dependia de importações incluindo ajuda alimentar. Cerca de 45% das crianças 
menores de 5 anos estavam abaixo do peso, o que é considerado um indicador 
de fome. A desnutrição continuou sendo um problema sério em todo o país, 
com 43-45% das crianças menores de cinco anos se encontrado em um grau 
moderado de desnutrição e, 13% gravemente desnutridas. O alvo a ser 
alcançado até 2015, seria a redução dessa média para 31%, a metade do nível 
de 1990 (MDG, 2004). 
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Entretanto a insegurança alimentar manteve-se generalizada, perto de 
oito em cada dez pessoas experimentou provisão inadequada de alimentos, 
mesmo que Timor-Leste tenha recebido quantidades relativamente 
significativas de ajuda alimentar (principalmente arroz, óleo de cozinha e 
conservas de peixe), no último trimestre de 1999 e 2000, como parte das 
medidas de socorro. Posteriormente, a ajuda alimentar passou a diminuir 
sendo inadequada para atender as necessidades da população (ODM, 2004). 
O relatório base da OCAP (2006) indica que apenas 64% da população, em 
2001, foi capaz de consumir o mínimo de exigido na dieta. 

Nos anos seguintes, de acordo com o relatório ODM (2009), o estado 
nutricional de crianças menores de cinco anos tinha se deteriorado desde 
então, em 2003, a prevalência de baixo peso entre menores de cinco anos foi 
de 45,6%, e em 2007 havia se deteriorado ainda mais, para 48,6% dessa 
população. Esta ainda é uma questão importante para Timor-Leste, uma vez 
que a fome na primeira idade afetará a qualidade dos recursos humanos no 
futuro, afetando o crescimento do cérebro e capacidade física. Nas áreas 
urbanas, esse problema é um pouco pior do que nas áreas rurais (52,5% e 
46,1%, respectivamente), os meninos eram mais propensos a estar abaixo do 
peso do que as mulheres, 52,5% e 44,5%, respectivamente (MDG, 2009). 
Estes resultados corroboram os dados sobre o aumento da pobreza, uma vez 
que a pobreza não permite o consumo de alimentos na forma e quantidades 
adequadas. 

 
RESULTADO: Metas e objetivos não alcançados. 

 
6.8.2. Objetivo 2.  Discussão - Alcançar o ensino primário universal 

 
•  Alvo 2a ODM. Garantir que, até 2015, todas as crianças, meninos e meninas 
da mesma forma, serão capazes de concluir um curso completo de ensino 
primário. 
• PND visão e metas para 2020. As pessoas vão ser alfabetizadas, 
experientes e habilidosas. 

 
A taxa de escolarização líquida no ensino primário, em 1999, foi de 65%, 

em 2001 de 73%, em 2004 de 78%, e então, caiu para 76%em 2006, mesmo 
não havendo, aparentemente, correlação direta com o conflito político de 2005-
2006, uma vez que nos anos seguintes ao conflito o percentual continuou 
diminuindo, caiu para 63%, em 2007; enquanto a taxa de conclusão do ensino 
primário - que é um indicador de alfabetização - foi relativamente baixa em 
torno de 47% no mesmo período (MDG, 2004;2009). A meta perseguida é de 
100% em ambos os casos para a taxa de escolarização líquida no ensino 
primário e taxa de conclusão do ensino primárioaté 2015 (ODM 2004, 2009) 
(Gráfico 6). 
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Gráfico 6: Taxas de escolarização e conclusão do ensino primário. 

 
Fonte: (ODM 2004, 2009). 

 
Em 2009, como se poderia esperar, a taxa de escolarização líquida no 

ensino primário foi maior nas áreas urbanas em relação às áreas rurais (78,7% 
e 75,9%, respectivamente); com base no gênero, há um dado interessante, a 
escolarização foi maior entre as meninas quando se considera áreas urbanas 
(66% para meninas e 62,5% para meninos) (MDG, 2009); a meta para 2010 
era atingir 86% dessa população, porém menos de 54% das crianças de seis 
anos havia começado a primeira série do ensino. Muitas questões ainda 
resistem, como mais de 70% das crianças abandonando a escola antes de 
completar o 9º ano e, crianças demorando muito para completar a educação 
básica e, ainda, há o problema da maior presença de meninos do que meninas 
na escola na zona rural (DNE, 2010). Entretanto em 2010, de acordo com 
dados – conflitantes - do próprio governo timorense, divulgados pelo relatório 
DNE (2010) apontavam que 90% das crianças estavam matriculados na idade 
certa, ao menos na educação básica. 

De acordo com os dados do relatório ODM (2009) foram novamente 
observados dados conflitantes em relação às informações prestadas pelo 
governo timorense, quando se analisaram as taxas de alfabetização e 
conclusão, uma vez que foram informados baixos níveis de conclusão do 
ensino primário de acordo com os relatórios das agências da ONU, 
contrastando com altas taxas de alfabetização apresentadas pelo governo 
timorense. A taxa de conclusão do ensino primário, de acordo com o Ministério 
da Educação foi de apenas 56% em 2003, e de acordo com as agências 
internacionais apresentaram taxas ainda mais baixas entre os anos 2001 e 
2006, em cerca de 47%, enquanto o governo informou uma taxa de conclusão 
de 73% em 2007 (ODM, 2004,2009; DNE, 2010). Muito embora seja relatado 
melhoria dos níveis de alfabetização ao longo dos anos - em 2001 a taxa de 
alfabetização de 15-24 anos atingiu 50%, em 2003 ficou em 56%, e em 2004 
aumentou para 72,5%, e 85,1% em 2007 (81,9% nas áreas rurais, 91,8% nas 
áreas urbanas; 82,1% para mulheres e 87,8% para o sexo masculino), essa 
variação nos índices poderia indicar conflitos ou erros metodológicos na 
obtenção de dados, uma vez que existe uma forte discrepância entre os 
resultados obtidos. 

O relatório do HDR (2011) observou taxas de alfabetização de adultos 
de 15 anos ou mais de 50,6% entre 2005 e 2010; com índices de 112,5%, 
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 ...Historicamente as 
mulheres em Timor-Leste não 
têm voz no processo de 
formulação de políticas e, a 
igualdade de gênero é 
frequentemente ignorada pela 
população, os direitos das 
mulheres não são totalmente 
apreciados no seu contexto 
cultural  e, a  violência doméstica 
é um hábito comum... 

51,2% e 15,2% respectivamente para as taxa de escolarização bruta nos níveis 
primário, secundário e terciário entre 2001 e 2010; em relação aos recursos 
humanos para educação primária não havia dados disponíveis sobre a 
proporção de professores capacitados para ensinar, no entanto, a relação 
aluno/professor foi apontada como apenas 29,1%, entre 2005 e 2010; A taxa 
de alfabetização de adultos - percentagem das idades da população de 15 
anos ou mais que pode, com compreensão, tanto ler e escrever uma simples 
declaração curta sobre sua vida cotidiana - foi relatado como equivalente a 
58,3% entre 2005 e 2010, sem qualquer dado disponível sobre a proporção da 
população com pelo menos o ensino secundário completo; a taxa bruta de 
matrícula para o primário, o secundário e o terciário, entre 2002 e 2011, foi de, 
respectivamente, 117%, 56% e 16%, e a taxa de abandono do ensino primário, 
no mesmo período foi relatado como 33,4%, de acordo com o relatório de 
desenvolvimento humano de 2011. Não havia dados sobre a qualidade da 
educação, nem sobre a satisfação com a qualidade do ensino, nem sobre 
professores do ensino primário capacitados para ensinar, apesar da presença 
de equipes brasileiras e portuguesas colaborando na formação e treinamento 
profissional de professores. 

 
RESULTADO: Metas e objetivos não alcançados. 

 
6.8.3. Objetivo 3.  Discussão - Promover a igualdade entre os sexos e 

a autonomia das mulheres 
 
• Alvo 3a ODM. Eliminar a disparidade de gênero no ensino primário e 
secundário, se possível até 2005, e em todos os níveis de ensino até 2015. 
• PND visão e metas para 2020. Comunidades viverão em segurança, sem 
discriminação. Eles vão participar ativamente no desenvolvimento econômico, 
social e político, promovendo a igualdade social e a unidade nacional. 
Promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres. 

 
A igualdade de gênero na educação em 

Timor-Leste apresenta um quadro misto. A 
relação entre meninas e meninos no ensino 
primário, no primeiro secundário, e no segundo 
secundário – divisão utilizada por Timor-Leste 
para dividir a educação báscia - em 2001 foi, 
respectivamente de 91%, 128% e 58%; no 
entanto, não havia dados para o nível terciário, 
em 2001; a proporção de meninas para 
meninos, em todos os níveis como um todo - 
primário, secundário e terciário - foi de 92%, 
enquanto que em outros países de baixa renda 
a taxa foi de apenas 79%, enquanto que no 
Leste da Ásia e Pacífico essa taxa chega a 
89% de acesso (MDG, 2004). 

O relatório ODM (2004) indica, 
entretanto, a proporção de mulheres 

alfabetizadas em relação aos homens na faixa de idade entre 15-24 anos de 
idade de 96% em 2001; a meta é atingir 100% da população em 2015. 
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 O Índice de 
Desigualdade de Gênero é uma 
medida composta que reflete a 
desigualdade nas realizações 
entre homens e mulheres em 
três dimensões: saúde 
reprodutiva, capacitação e 
mercado de trabalho. Em 
sucessivos relatórios, a falta de 
dados sobre esse indicador é 
observada; 

 
 De acordo com o 
relatório ODM (2009), no período 
2001-2004, em Timor-Leste, não 
houve mudança significativa na 
taxa de mortalidade de menores 
de cinco anos, que ficou em 130 
em 2004. Não há dados 
confiáveis disponíveis entre 2004 
e 2009, e o  censo de 2004 
indica uma taxa de mortalidade 
infantil em 98 óbitos por mil 
nascidos vivos. Não 
surpreendentemente uma taxa 
ainda muito elevada e acima da 
média mundial, que é estimada 
em 55 mortes por mil nascidos 
vivos. 
 
 
 

Fonte: (National Statistics 
Directorate, 2006) 

O relatório ODM (2004) indicou uma 
quota de mulheres assalariadas no setor não - 
agrícola, em 2001, de 35% - não há metas de 
melhoria para esse indicador até 2015. Em 
relação à representatividade política a 
proporção de assentos ocupados por mulheres 
no parlamento nacional, no período 2001-2007 
manteve-se em 28%, sem metas de aumento 
até 2015. Isso, no entanto, provavelmente 
poderia apresentar uma situação artificial, 
promovida por políticas setoriais do país, 
fortemente influenciadas pela ONU, que não 
refletem a realidade do país; historicamente as 
mulheres em Timor-Leste não têm voz no 
processo de formulação de políticas e, a 
igualdade de gênero é frequentemente ignorada 
pela população, os direitos das mulheres não 
são totalmente apreciados no seu contexto cultural e, a violência doméstica é 
um hábito comum. Este estudo chama atenção para o fato de que, muitas 
vezes, incluir mulheres e outros grupos marginais no processo decisórios pode 
ser percebido como uma forma de manter o status quo em vez de alcançar 
quaisquer resultados específicos ou questionar desigualdades. Esta realidade 
parece representar bem o caso de Timor-Leste. 

O Índice de Desigualdade de Gênero (2011) - é uma medida composta 
que reflete a desigualdade nas realizações entre homens e mulheres em três 
dimensões: saúde reprodutiva, capacitação e 
mercado de trabalho - Em sucessivos 
relatórios há falta de dados sobre esse índice, 
Timor-Leste, novamente, não está indicado 
em nenhuma posição no ranking para este 
índice - devido à falta de dados. Em muitos 
casos não há informações sobre a proporção 
da população com pelo menos o ensino 
secundário completo (% idades 25 e mais); no 
entanto, para 2008 esse índice identificou a 
razão da  mortalidade materna em 370; a taxa 
de fecundidade adolescente em 65,8% para 
2011, e um aumento da presença de mulheres 
com assento no Parlamento Nacional, para 
29,2% em 2009; a parcela da participação 
feminina na força de trabalho ficou em 58,9%, 
e a participação dos homens em 82,8%, esse 
indicador é importante para identificar a 
artificialidade da presença feminina na política 
uma vez que o mercado de trabalho muitas 
vezes reflete as dificuldades de gênero em 
estabelecer-se no mercado. Uma possível 
conclusão é que, apesar da elevada presença 
de mulheres no Governo, as falhas na 
implantação de políticas e características 
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culturais conflituam com os dados observados no campo educacional e, se 
refletem no mercado de trabalho, que é tradicionalmente dominado por 
homens, com poucas oportunidades para as mulheres, mesmo que as 
mulheres sejam maioria no sistema educacional. 

Ainda analisando este relatório, a taxa de prevalência contraceptiva de 
saúde reprodutiva (qualquer método), os dados mais recentes disponíveis 
(2005-2009), considerando o percentual de mulheres casadas com idades 
entre 15-49 anos atingiu 22%; 61% das mulheres tem pelo menos uma 
consulta pré-natal, mas partos assistidos por pessoal de saúde qualificado 
corresponderam a apenas 18%; a taxa de fecundidade total ainda é alta, cerca 
de 5,9%, em 2011. 

De acordo com o relatório ODM (2009) a proporção de meninas para 
meninos em cada etapa da educação, indicador que reflete a posição social 
das meninas em relação aos meninos - representa a igualdade de gênero – 
indica que em 2009, no ensino primário e secundário, a proporção de meninas 
foi maior do que a dos meninos. No entanto, esta taxa diminuiu no nível 
terciário. A análise desse relatório demonstra que é improvável para o país 
atingir a meta para este indicador, que é uma relação de 100% para homens e 
mulheres alfabetizados até 2015.  

A conclusão é que, apesar da presença das mulheres no Governo, as 
falhas na implantação de políticas e características culturais, de acordo com os 
dados observados no campo educacional, se refletem no mercado de trabalho, 
que é tradicionalmente dominado por homens, com poucas oportunidades para 
as mulheres. 

No relatório HDR (2013) a taxa de mortalidade, em 2010, foi relatada 
como 300 mortes por 100 mil nascidos vivos e, a taxa de fecundidade 
adolescente manteve-se elevada, em 52,3 nascimentos por 1.000 mulheres 
(15-19 anos), e o percentual de mulheres ocupando cadeiras no parlamento 
nacional foi maior, 38,55% dos seus representantes em 2012, no entanto, não 
existem dados disponíveis sobre a percentagem de população com pelo menos 
o ensino secundário completo para o período entre 2006 e 2010; foi observado 
que a participação das mulheres na força de trabalho, seja trabalhando ou 
procurando ativamente trabalhar - apesar do aumento em relação aos anos 
anteriores - continua a ser baixa, apenas 38,4% em comparação com 74,1% 
dos homens, em 2011. O acesso desigual a oportunidades permanece. 

 
RESULTADO: Metas e objetivos não alcançados. 

 
6.8.4. Objetivo 4. Discussão - Reduzir a mortalidade infantil 

 
• Alvo 4a ODM. Reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a taxa de 
mortalidade de menores de cinco. 
•  PND visão e metas para 2020. Eles (o povo) serão saudáveis e viverão uma 
vida longa e produtiva.  

 
Este indicador reflete não só a taxa de mortalidade real para menores de 

cinco anos, mas em um sentido mais amplo, descreve as condições sociais e 
econômicas da sociedade, bem como a consciência e a capacidade da 
população a viver em um ambiente saudável, higiênico e confortável (ODM, 
2013). 
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 De acordo com o 
relatório ODM (2009), em 
relação às mortes maternas, não 
existem dados baseados em 
pesquisas nacionais porque 
nenhuma pesquisa ou coleta de 
dados tinha sido concluída para 
refletir a situação atual do país. 
O Governo continuou a trabalhar 
com um número em torno de 600 
por 100.000 taxa de mortalidade 
materna em 2009. Até o 
momento, há apenas estimativas 
sobre este indicador, sem dados 
confiáveis. 

De acordo com o relatório ODM (2004), em 2001, de cada 1.000 
nascidos vivos, 144 crianças morreram antes de chegar à idade de 5 anos, e 
no ano seguinte, a taxa de mortalidade de menores de cinco anos foi de 125 
em mil nascidos vivos; em 2002, a taxa de mortalidade infantil foi de 88 por mil 
nascidos vivos (UNESCO, 2009); as metas para estes indicadores como 
reportadas como 53 mortos por mil nascidos vivos em relação à taxa de 
mortalidade infantil, e  de 100% de imunização infantil até 2015. Se busca 
reduzir a taxa de mortalidade infantil em dois terços do nível de 1990. O 
relatório aponta diferenças regionais significativas nas taxas, Dili e Baucau 
apresentaram menores taxas de mortalidade para os menores de cinco anos e 
para a taxa de mortalidade infantil, em comparação com as zonas rurais. 

O Ministério da Saúde (2002) tem uma meta nacional de reduzir a 
mortalidade infantil em 20% até 2005; em 30% até 2010, e; em 40% da linha de 
base até 2015. No caso da imunização das metas nacionais buscam atingir a 
cobertura de 80% até 2005, e então, alcançar e manter 90% de cobertura até 
2015. Em 2001, não mais que a metade de todas as crianças de um ano de 
idade foram vacinadas contra o sarampo em Timor-Leste; em 2002 somente 
28% foram imunizadas; em 2007, 59% foram imunizados e, em 2008,74% 
(MDG, 2009). A Organização Mundial de Saúde informou que, em 2005, 
apenas 18% das crianças foram totalmente imunizadas, enquanto que 90% dos 
partos ocorreram em casa sem assistência ou com assistência limitada (WHO, 
2005). A desnutrição é um problema que se estima afetar 47% das crianças 
menores de 5 anos (UNWFP, 2009). 

De acordo com o relatório ODM (2009), no período 2001-2004, em 
Timor-Leste, não houve mudança significativa na taxa de mortalidade de 
menores de cinco anos, que ficou em130 em 2004. Não há dados confiáveis 
disponíveis entre 2005 e 2009, e o censo de 
2004 indica uma taxa de mortalidade infantil 
em 98 óbitos por mil nascidos vivos. Não 
surpreendentemente uma taxa ainda muito 
elevada e acima da média mundial, que é 
estimada em 55 mortes por mil nascidos vivos 
(NATIONAL STATISTICS DIRECTORATE, 
2006). 

De acordo com o HDR (2011), em 
relação à saúde, a  população sem 
imunização contra DTP e sarampo, com um 
ano de idade, foi respectivamente de, 28% e 
30%, e em 2009 a taxa de mortalidade de 
menores de cinco anos (1000 nascidos vivos) 
foi de 56; enquanto que a mortalidade adulta 
(por 1.000 pessoas) foi de 154 entre as 
mulheres e 233 entre os homens, em 2009; a 
análise da capacidade necessária para o setor 
de saúde é especialmente importante em um 
país jovem como Timor-Leste, onde a 
população cresce a uma taxa elevada.  

 
RESULTADO: Metas e objetivos não alcançados. 
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6.8.5. Objetivo 5. Discussão - Melhorar a saúde materna 
 
• Alvo 5a ODM. Reduzir em três quartos, entre 1990 e 2015, a taxa de 
mortalidade materna. 
• PND visão e metas para 2020. Eles (o povo) serão saudáveis e viverão uma 
vida longa e produtiva. 

 
          O relatório ODM (2004) não apresentou dados precisos sobre a taxa de 
mortalidade materna em 2001; de acordo com este relatório o valor relativo a 
este indicador variou entre 420-800 mortes por 100 mil nascidos vivos; o 
Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD (2001), baseado em dados 
da Indonésia apontou cerca de 420 mortes, enquanto que o relatório da OMS 
(2001), estimou a taxa de 800 por 100 mil nascidos vivos. Independentemente 
do valor, ambos os números são extremamente elevados, o que indica a 
dificuldade em atingir a meta e, na obtenção de dados confiáveis sobre esse 
indicador. A meta, até 2015, no entanto, seria de 252, esta visaria reduzir a 
mortalidade materna em 75% a partir do nível de 1990. Isso significa que o 
Governo de Timor-Leste trabalha com um valor de 600 mortes por 100 mil 
nascidos vivos - um valor médio entre o maior e o menor valor - na ausência de 
dados precisos. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2002) cerca de 35% desse 
público foi assistido por pessoal de saúde qualificado, enquanto a pesquisa 
MICS presente no relatório UNICEF (2002) indicou que apenas 24% dos 
nascimentos eram, na verdade, assistidos por pessoal de saúde qualificado. O 
objetivo era reduzir a mortalidade materna em 15%, até 2005, em 40% até 
2010; e em mais de 50%, da linha de base até 2015. Enquanto a meta 
nacional, em 2004, de aumentar a proporção de nascimentos assistidos ficou 
em 20%, até 2005; em 40%; em 2010; e em 50% da linha de base em 2015. 

De acordo com o relatório ODM (2009), não há referências confiáveis às 
mortes maternas, não existem dados baseados em pesquisas nacionais porque 
nenhuma pesquisa ou coleta de dados tinha sido concluída para refletir a 
situação atual do país. O Governo continuou a trabalhar com um número em 
torno de 600 por 100.000 para a taxa de mortalidade materna em 2009. Até o 
momento, há apenas estimativas sobre este indicador, sem dados confiáveis. 
No entanto, o relatório DHS (2003), relatou que 90% de todos os partos 
ocorreram em casa, e apenas 19% dos partos em Timor-Leste foram atendidos 
por um profissional de saúde qualificado. De acordo com DNE (2007) foi 
estimado em um aumento de 18,7% na proporção de partos assistidos por 
pessoal de saúde qualificado, mas manteve-se aquém do ideal, que seria 
41,3%. A taxa de fecundidade total (TFT) em Timor-Leste, o número total de 
filhos tidos ao longo do tempo de vida das mulheres, é identificado como o 
principal contribuinte para o notável crescimento da população e foi relatada 
como 7,8 pelo Censo Demográfico  de Saúde, de 2003. 

A mortalidade materna está entre as mais altas do mundo, com 660 
mortes em 100 mil nascidos vivos (UNESCO 2009). 

A maioria dos problemas de saúde em Timor-Leste são agravados pela 
qualidade inadequada e baixa utilização de serviços, tais como  vacinação, pré-
natal e parto assistido (ADB 2007); o relatório ODM (2009) também observou 
que há distribuição desigual de prestadores de serviços de saúde, 
especialmente parteiras qualificadas, com a maioria das parteiras se 
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encontrando nas áreas urbanas; havia poucas instalações sanitárias 
adequadas para proporcionar cuidados básicos obstétricos de emergência, e;  
há falta de informação para sensibilizar a população em relação à questões de 
saúde materna e infantil. Mas, provavelmente, a principical questão seja como 
lidar com a situação de uma forma eficaz e, com alocação adequada de 
recursos, quando ninguém sabe o tamanho do problema e não têm dados 
precisos coletados. 

Direitos reprodutivos, incluindo o acesso a serviços de saúde 
reprodutiva, são uma pré-condição para o empoderamento das mulheres. O 
relatório HDR (2001) observou que as principais melhorias são viáveis, apesar 
que, após o referendo sobre a independência da Indonésia,em 1999, mais de 
70% das unidades de saúde de Timor-Leste foram destruídas ou seriamente 
danificadas como resultado do conflito e da violência (WORLD BANK, 2008). 

 
RESULTADO: Metas e objetivos não alcançados. 

 
• Meta 5b ODM. Atingir, até 2015, o acesso universal à saúde reprodutiva. 
• NDP visão e metas para 2020. Eles (o povo) serão saudáveis e viverão uma 
vida longa e produtiva. 

 
            De acordo com o relatório DHS (2003) a maioria dos homens e das 
mulheres casadas em idade fértil apresentou um baixo conhecimento de 
métodos contraceptivos, com mais de 60% das mulheres e 70% dos homens 
não sabendo reconhecer qualquer um dos doze métodos contraceptivos mais 
comuns listados durante o levantamento. Quase 70% das mulheres e 80% dos 
homens não sabiam onde obter contraceptivos. Apenas 9,7% das mulheres 
estavam usando qualquer método de contracepção. O relatório HDR (2006) 
observou uma figura de menos de 1% na taxa de prevalência contraceptiva 
pelo do uso de preservativos para o período 2001-2006. No entanto, em 2007, 
o relatório DNE (2007) observou uma taxa de prevalência de contraceptivos 
(CPR) para todos os métodos de 19,8%, um aumento de 8% em relação a 
2001, isso também representa quase o dobro do valor correspondente em 
comparação com o relatório prévio. 

De acordo com as Estatísticas de Saúde anuais (2007) divulgados pelo 
Ministério da Saúde, cerca de 6 em cada 10 mulheres grávidas (55,4%) fez 
uma visita para cuidados pré-natais (ANC), e 21,2% das mulheres grávidas 
fizeram visitas de cuidados pós-natais dentro de uma semana do parto. 
Entretanto, não havia uma política nacional de planejamento familiar  em 2004, 
e a taxa de prevalência de contraceptivos era muito baixa - menos de 7% das 
mulheres de 15-49 anos, casadas ou em união informal, tinham usado um 
método contraceptivo moderno (MDG, 2004). Segundo o Censo (2004) a taxa 
de fertilidade na adolescência (15-19 anos) foi de 58,5 por mil mulheres 
adolescentes. 

O Índice de Desigualdade de Gênero (IDG) é usado para demonstrar 
como as restrições de saúde reprodutiva contribuem para a desigualdade de 
gênero, é importante porque em países onde o controle efetivo de reprodução 
é universal , as mulheres têm menos filhos, com ganhos de atendimento para a 
saúde materna e infantil. Um estudo conduzido por Earnest e Finger (2009) 
revelou que Timor-Leste precisa de uma alocação descentralizada dos 
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 De acordo com o 
relatório ODM (2004) não havia 
dados de prevalência do HIV 
entre as mulheres grávidas 15-
24 anos de idade  em 2001; sem 
tais informações, é impossível 
ter qualquer tipo de supervisão 
adequada e é impossível 
estabelecer ou alcançar qualquer 
meta; foi observado falta de 
dados sobre o número de 
crianças órfãs devido ao 
HIV/AIDS. Este relatório 
observou, ainda, que a 
conscientização sobre HIV/AIDS 
entre a população é baixa. De 
acordo com o MICS (2002), 16% 
das mulheres, entre 15-49 anos 
de idade, nunca tinha ouvido 
falar do HIV/AIDS, e que o uso 
do preservativo não era comum - 
menos de 0,1%. 

cuidados de saúde através de centros de saúde primários e serviços de saúde 
integrados. 

 
RESULTADO: Metas e objetivos não alcançados. 

 
6.8.6. Objetivo 6. Discussão - Combater o HIV/AIDS, a malária e 

outras doenças 
 
• Alvo 6a ODM. Até 2015, deter e começar a reverter a propagação do 
HIV/AIDS. 
• PND visão e metas para 2020. Eles (o povo) serão saudáveis e viverão uma 
vida longa e produtiva. 

 
De acordo com o relatório ODM (2004) não havia dados de prevalência 

do HIV entre as mulheres grávidas 15-24 anos de idade  em 2001; sem tais 
informações, é impossível ter qualquer tipo de supervisão adequada e é 
impossível estabelecer ou alcançar qualquer meta; foi observado falta de dados 
sobre o número de crianças órfãs devido ao HIV/AIDS. Este relatório observou 
que a conscientização sobre HIV/AIDS entre a população é baixa. De acordo 
com o MICS (2002) 16% das mulheres, entre 15-49 anos de idade, nunca tinha 
ouvido falar do HIV/AIDS, e que o uso do preservativo não era comum, menos 
de 0,1%. 

O relatório MICS do UNICEF (2002) 
especula que a incidência de HIV/AIDS 
possivelmente era insignificante, entre 0,01% 
e 0,35% da população. No entanto, o relatório 
FHI (2004), um estudo do comportamento do 
HIV, DSTs e risco em Timor-Leste, indicou 
que apenas 40% dos profissionais do sexo 
foram capazes de reconhecer um 
preservativo, e que 59% dos trabalhadores do 
sexo nunca tinha usado preservativos. Apenas 
3% da população na faixa etária 15-24 tinham 
conhecimento correto e abrangente sobre o 
HIV/AIDS, os homens que vivem em áreas 
urbanas eram mais propensos a ter esse 
conhecimento em relação a outras 
populações. No entanto, mesmo com a falta 
de dados precisos o PND definiu uma meta 
para reduzir a prevalência do HIV/AIDS, 
porém sem metas quantitativas. 

De acordo com o relatório ODM (2009) 
a situação não mudou em 2009, não havia 
dados precisos sobre o HIV/AIDS em Timor-
Leste, desde que não havia pesquisas nacionais e sistemáticas realizadas 
naquele tempo. É impossível realizar qualquer análise de tendência, no 
entanto, esta questão vai se tornar cada vez mais importante ao longo dos 
próximos anos. 

De acordo com DNE (2007), de 2001 a 2006, a proporção da taxa de 
prevalência contraceptiva pelo uso de preservativos foi de menos de 1%; a 



 
 

157 
 

população com idade entre 15-24 anos, com conhecimento corretos e 
abrangentes sobre HIV/AIDS aumentou para 12,9%; homens que vivem em 
áreas urbanas eram mais propensos a ter esse conhecimento; a população 
com idade entre 15-24 anos de idade, que tinha ouvido falar sobre HIV/AIDS 
aumentou para 66,1%, no entanto, entre esta população 73% acreditavam que 
o HIV/AIDS poderia ser evitado, mas apenas 44,7% responderam que 
poderiam ser evitadas pelo uso de preservativos. 

Em 2009, não havia dados disponíveis sobre a proporção de prevalência 
do HIV/AIDS (15-24 anos), nem para as mulheres nem para os homens, a 
expectativa de vida-ajustada havia sido ajustado para 53 anos em 2007 (WHO, 
2007). 

 
RESULTADO: Metas e objetivos não alcançados. 
 

• Alvo 6b ODM. Até 2015, deter e começar a reverter a incidência da malária e 
de outras doenças graves 
• PND visão e metas para 2020. Eles (o povo) serão saudáveis e viverão uma 
vida longa e produtiva. 

 
Por outro lado, os dados sobre a incidência da malária e de outras 

doenças graves estavam disponíveis. O relatório ODM (2004) observou a 
prevalência e as taxas de mortalidade associadas à malária em 9% em 2001; o 
objetivo seria deter e reverter sua incidência para 4,5%, até 2015. Este relatório 
também observou a necessidade de ampliar, de 20% para 60%, entre 2001 e 
2015, a proporção da população em áreas de risco de malária usando  
prevenção e tratamento eficazes da malária. O relatório ODM (2004), também, 
indica uma alta proporção de casos de tuberculose detectados e curados sob 
DOTS (Direct Observed Treatment Short Course), 80% em 2001; o objetivo é 
aumentar a sua proporção para 90% até 2015. É observado, também, a 
prevalência e as taxas de mortalidade associadas à tuberculose em 25 casos 
em 2001, com o objetivo de reduzir esta taxa para 12, em 2015. 

As metas nacionais, no PND, são para reduzir a morbidade e 
mortalidade da malária em 50% até 2015 e ter 60% da população com  acesso 
a prevenção da malária e de tratamento eficazes, e reduzir a mortalidade de 
casos de tuberculose em 90% e, ter 90% dos casos de tuberculose detectados 
tratados sob DOTS. Existe uma estreita relação entre as agências da ONU e 
ONGs para ajudar a desenvolver e prestar assistência técnica no controle das 
doenças transmissíveis (PND, 2002; ODM, 2004). 

No entanto, de acordo com o relatório ODM (2009) os dados disponíveis 
mostraram uma tendência de aumento de casos de incidência de malária, de 
113 pessoas por mil em 2001, para 206 pessoas por 1000 habitantes em 2007, 
com 83.049 casos de malária registrados em 2001 e, 215.402 em 2007 - a taxa 
de prevalência meta para 2015 é de 45 pessoas por 1000. 

Relata-se que os homens que vivem em áreas urbanas têm maior 
probabilidade de estarem cientes sobre os meios de prevenção da malária. Há 
uma alta disparidade rural-urbana e masculino-feminino utilizando mosquiteiros 
tratados, indicando uma possível lacuna de conhecimento ou falta de acesso 
desses grupos (MDG, 2004; 2009). 

O relatório ODM (2009) indicou a incidência de casos de TB em uma 
faixa 115-175 casos por 100.000, entre 2000-2007, no entanto, em 2006, 
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chegou a 250 casos, e então, caiu para 145 em 2008; a prevalência de 
tuberculose entre a população foi estimado em 789 por 100 mil em 2006, e 
então, caiu para 447 por 100 mil em 2008. 

As taxas de incidência de malária não mostram qualquer tendência de 
diminuição, no entanto, de acordo com o relatório ODM (2009) pode ser 
explicado por um melhor sistema de informação que estava sendo 
implementado e às atividades mais ativas de detecção de casos iniciado. 

A cobertura de imunização para DTP - percentagem da população de 
um ano de idade que receberam três doses da vacina combinada contra 
difteria, tétano e coqueluche (DTP) - em 2010, foi de 75%, enquanto a 
cobertura da vacinação contra o sarampo - percentagem da população de um 
ano de idade que recebeu pelo menos uma dose de vacina contra o sarampo - 
atingiu, em 2010, 66% de sua população, no entanto, entre 2006 e 2010 os 
problemas em relação às crianças com baixo peso (moderado e grave) 
manteve-se como uma questão importante, cerca de 44,7% das crianças 
menores de 5 anos de idade estavam abaixo do peso.  

No relatório HDR (2013), para 2009, não havia dados disponíveis sobre 
a juventude e a prevalência do HIV, nem para homens e nem para mulheres. 
Em relação às taxas de mortalidade, foi relatado uma razão de 46 óbitos 
infantis por mil nascidos vivos e, cerca de 55 mortos entre os menores de cinco 
mortes por mil nascidos vivos em 2010; as taxas de mortalidade de adultos 
para homens e mulheres foram, respectivamente, 233 e 254 por 1.000 adultos, 
em 2009; cerca de 83 mortes por 100 mil pessoas por ano devido à malária em 
2009, e não há registros de mortes devido à cólera, muito embora tenha sido 
relatado 318 mortes por 1000 pessoas devido a doenças cardiovasculares e 
diabetes, em 2008; sobre a qualidade dos cuidados de saúde, o período entre 
2005 e 2010, foi relatado 0,1 médicos para cada mil pessoas, sem quaisquer 
dados disponíveis sobre a satisfação com a qualidade dos cuidados de saúde. 

 
RESULTADO: Metas e objetivos não alcançados. 

 
6.8.7. Objetivo 7. Discussão - Garantir a sustentabilidade ambiental 

 
          Enquanto em 2004, em Timor-Leste, as metas dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM) foram definidos pela avaliação de três 
metas: a primeira - Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas 
políticas e programas nacionais e reverter a perda de recursos ambientais, com 
quatro indicadores; em segundo lugar - Reduzir pela metade, até 2015, a 
proporção de pessoas sem acesso sustentável a água potável segura, com um 
indicador; em terceiro lugar - Até 2020, ter alcançado uma melhora significativa 
nas vidas de pelo menos 100 milhões de habitantes, com dois indicadores. 

 No relatório ODM (2009), foi considerado apenas um objetivo - 7a Alvo - 
Reduzir pela metade, até 2015, a proporção de pessoas sem acesso 
sustentável a água potável segura e saneamento básico - com três indicadores: 
proporção da população com acesso sustentável a uma fonte melhorada de 
água, a proporção da população com acesso a saneamento melhorado; 
proporção de domicílios com acesso à posse segura . 
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 Não havia nem metas 
nem tendências estipuladas, 
uma vez que nenhuma pesquisa 
nacional sistemática sobre 
sustentabilidade ambiental havia 
sido feito em Timor-Leste. No 
entanto, o relatório MDG (2004 ) 
observou que a cobertura 
florestal foi rapidamente 
esgotada - foi estimada em 51% 
em 1972 e diminuiu para 35% 
em 1999 - cerca de 16% da área 
da superfície coberta por floresta 
densa e os restantes 19% por 
florestas esparsas. 

 Timor-Leste, em 2001, 
em comparação com a Ásia 
Oriental e o Pacífico, e com 
outros países de baixa renda 
apresentou níveis mais baixos 
de população com acesso 
sustentável a uma fonte 
melhorada de água, apenas 
56%, enquanto a Ásia Oriental e 
Pacífico e os países de baixa 
renda, respectivamente 
apresentaram 75% e 76%. 

A meta em relação aos princípios do 
desenvolvimento sustentável nas políticas e 
programas nacionais que seria reverter a perda 
de recursos ambientais presente no relatório 
ODM (2004) não foi levado em conta no 
relatório ODM de 2009. 

De acordo com o relatório ODM (2004) 
não havia dados disponíveis sobre as 
dimensões/indicadores sobre a área de terra 
protegida para manter a diversidade biológica, 
o PIB por unidade de consumo de energia 
(como um proxy para a eficiência energética), 
as emissões de dióxido de carbono (per 
capita), e a destruição da camada de ozônio e 
da acumulação de gases do aquecimento 
global; em Timor- Leste, a única informação 
disponível era a proporção da área terrestre 
coberta por florestas - apenas 35% - e a 
demanda por lenha - 1,6 milhão de metros 
cúbicos por ano, equivalente a cerca de 595 
mil hectares de floresta - este relatório também 
observou a conversão de floresta para a 

agricultura como um problema em 2001. 
Não havia nem metas nem tendências estipuladas, uma vez que 

nenhuma pesquisa nacional sistemática sobre sustentabilidade ambiental havia 
sido feito em Timor-Leste. No entanto, o relatório MDG (2004 ) observou que a 
cobertura florestal foi rapidamente esgotada - foi estimada em 51% em 1972 e 
diminuiu para 35% em 1999 - cerca de 16% da área da superfície coberta por 
floresta densa e os restantes 19% por florestas esparsas. 

Há muito a ser feito, a fim de compilar informações sobre os indicadores 
ambientais fundamentais, abrangendo tanto recursos terrestres e marinhos 
para promover a sua conservação. 

É necessário pesquisa sobre o setor de 
energia cobrindo várias fontes de energia 
alternativas; pesquisar e fazer um balanço dos 
recursos marinhos; classificar áreas 
protegidas e espécies; determinar os níveis 
permitidos de exploração de recursos em 
áreas desprotegidas, para definir um quadro 
de uma política de gestão das pescas e da 
estratégia nacional marinho e, a declaração e 
gestão de áreas protegida, de reflorestamento 
e, de compilação de informações (banco de 
dados) sobre as bases de recursos em todos 
os ecossistemas; políticas para proteger, 
regulamentar e promover o uso sustentável 
dos recursos estão contemplados. 

O relatório HDR (2011) observou que a 
degradação ambiental tem, repercussões 
adicionais interagindo sobre os grupos 
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desfavorecidos. A agricultura é a principal fonte de subsistência para mais 
pobres. O ambiente natural do mundo, oferece funções de apoio à produção 
agrícola, como a regulação dos ciclos de nutrientes e água, e, como a 
agricultura se intensifica para satisfazer as necessidades alimentares das 
populações em crescimento, ecossistemas saudáveis continuam a ser uma 
base importante. A degradação ambiental ameaça, assim, a subsistência e a 
segurança alimentar (HDR, 2011). 

O Índice de Sustentabilidade Ambiental (ESI) considera cinco fatores: 
primeiro: basea-se em uma série de medidas compostas de sustentabilidade, 
mas não há dados disponíveis entre 2005 e 2009 em relação à poupança 
líquida, nem dados sobre o índice de desempenho ambiental, em 2010; no 
entanto, define a pegada ecológica em Timor-Leste para o ano de 2007, esta 
fica em 0,4; em segundo lugar: não oferece dados sobre a oferta de energia 
primária, comparando o percentual de uso de combustíveis fósseis com fontes 
renováveis de energia; em terceiro lugar: considera as emissões de dióxido de 
carbono per capita, em 0,2 toneladas, em 2008, porém não há dados sobre o 
crescimento médio anual percentual da emissão de gases; em quarto lugar: 
considerando a poluição há três indicadores - emissão de gases de efeito 
estufa per capita (toneladas de dióxido de carbono equivalente), poluição 
urbana (micro gramas por metro cúbico) e esgotamento dos recursos naturais 
(em percentagem do PIB) - no entanto, mais uma vez, não há dados 
disponíveis para qualquer um dos seus indicadores para o período estudado, e; 
quinto: considera o esgotamento dos recursos naturais e da biodiversidade, a 
ESI observa que mais da metade do Timor-Leste era coberto por florestas, 
51,4% de sua área em 2008, no entanto, a mudança de área florestal, entre 
1990 e 2008 foi negativo em 20,9%, com 5% das espécies locais considerados 
em perigo em 2010; não havia dados sobre o uso de água doce ou sobre o uso 
de recursos hídricos renováveis. 

 
RESULTADO: Metas e objetivos não alcançados. 
 

• Meta 7a ODM. Reduzir pela metade, até 2015, a proporção de pessoas sem 
acesso sustentável à água potável e ao saneamento básico 
• PDN visão e metas para 2020. Timor-Leste irá gerir e utilizar seus recursos 
naturais de forma sustentável, tendo em conta as necessidades ambientais, a 
fim de apoiar o crescimento econômico e a melhoria do bem estar da 
comunidade 

 
De acordo com o relatório ODM (2004), a proporção da população com 

acesso sustentável a uma fonte melhorada de água no total foi de 56% em 
2001, o objetivo era aumentar a sua proporção para 78% da população em 
2015, e para 85% em 2020, enquanto a meta global é reduzir pela metade 
proporção sem acesso a este recurso de nível de 1990. 

Nas áreas urbanas, a proporção da população com acesso sustentável a 
uma fonte melhorada de água foi de 72% em 2001, e a meta é atender a 86% 
da população em 2015, e 100% até 2020, enquanto que nas zonas rurais a 
proporção de população atendida era de apenas 51% em 2001, e este serviço 
deverá aumentar para 75% até 2015 e, para 80% até 2020. 

Timor-Leste, em 2001, em comparação com a Ásia Oriental e o Pacífico 
e com outros países de baixa renda apresentou níveis mais baixos de 
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população com acesso sustentável a uma fonte melhorada de água, apenas 
56%, enquanto a Ásia Oriental e Pacífico e os países de baixa renda, 
respectivamente apresentaram 75% e 76%. Espera-se que Timor-Leste atingirá 
esta proporção somente em 2015, sendo capaz de atender 78% de sua 
população com acesso à água potável. Em Timor-Leste, o acesso à água 
encanada permanece baixo, com apenas cerca de 13% das famílias tendo 
ligações de esgoto doméstico e 16% servida por torneiras comunitárias. 

O Ministério da Saúde (2001) relatou a morbidade e a mortalidade 
relacionadas com a água, falta de higiene e doenças relacionadas com o 
saneamento como muito alta; os dados de mortalidade por diarréia, disenteria e 
infecções respiratórias inferiores a 30% do total. Também foi observado que a 
maioria da população tem tido pouca experiência com práticas modernas de 
abastecimento de água e saneamento, e não entendem os perigos 
relacionados a ausência de cuidados em relação a estes temas. 

De acordo com o relatório ODM (2009) não houve melhora na proporção 
da população com acesso sustentável a uma fonte melhorada de água, mesmo 
com uma tendência crescente durante 2001-2006, que foi seguido por uma 
diminuição entre 2006 e 2007, seguido por outra diminuição após este período. 
O dados indicam que será difícil atingir a meta até 2015.  

No entanto, o relatório HDR (2006) e o relatório DNE (2010), apresentam 
dados conflitantes, indicam um aumento significativo no acesso a fontes 
melhoradas de água em áreas urbanas, de 72% em 2001, para 79,9%, em 
2007.   

De acordo com o relatório ODM (2004), a proporção de pessoas com 
acesso a saneamento básico no Timor-Leste, no total, foi de 19% até 2011; a 
expectativa é chegar a 46% até 2015 e, a 85% em 2020 - em áreas urbanas, 
como em Díli e Baucau o acesso foi maior, 44% em 2001,o que se espera ser 
ampliado para 63% até 2015 e, em seguida para 100% em 2020; enquanto que 
em áreas rurais a situação é pior, com apenas 10% das pessoas com acesso 
ao saneamento básico em 2001; espera-se ampliar o acesso para 41% da 
população até 2015 e, para 80% até 2020. Em 2001, não havia dados 
disponíveis sobre a proporção de pessoas com acesso seguro a esse recurso. 
A desagregação urbana/rural de vários dos indicadores acima discutidos 
podem ser relevantes para o monitoramento de melhoria na vida dos 
moradores de favelas(ODM, 2004). 

No que diz respeito ao saneamento urbano, o relatório dos ODM (2009), 
com base no relatório DNE (2008) e no relatório DNE (2010), confirmaram os 
melhores resultados em áreas urbanas em relação às áreas rurais, estes 
indicam que houve uma significativa melhoria do saneamento urbano, com um 
aumento de 44% em 2001 para 79,2%em 2007 nas áreas urbanas, enquanto 
que nas zonas rurais a melhora foi modesta, de 10% em 2001, para apenas 
35,2% em 2007. Este relatório também observou que será difícil atingir a meta 
para as zonas rurais e para o país em 2015 neste indicador. 

O relatório do IDH (2011), com base no ano mais recente disponível 
durante o período especificado observou algumas ameaças ambientais que 
afetam o desenvolvimento humano, entre 2000 e 2009, 55,7% e 40,6% da 
população com menos de 5 anos de idade estava sofrendo de nanismo ou 
alguma doença respectivamente; em Timor-Leste, entre 2001 e 2010, um total 
de 1.177 pessoas foram afetadas pelo impacto dos desastres naturais, sem 
nenhum caso de morte; no entanto, foi relatado 308 mortes devido a poluição 
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da água em 2004; 48,2 óbitos por malária em 2009 e, 35 mortes por dengue 
entre 2001 e 2010. Não foi informado se havia pessoas que vivem em terras 
degradadas. 

De acordo com o relatório do IDH (2011) não havia dados sobre as 
percepções sobre o bem-estar e ao meio ambiente o que indica uma vasta 
área de pesquisa ainda aberto. 

 
RESULTADO: Metas e objetivos não alcançados. 

 
• PND visão e metas para 2020. Promover um desenvolvimento ordenado das 
cidades e vilas agradáveis (por exemplo, com parques e playgrounds), não 
lotadas, acessíveis e amigáveis para o meio ambiente 

 
De acordo com o relatório DNE  (2008) e com o relatório DNE (2010) 

sobre proporção de domicílios com acesso à segurança da posse, os dados 
disponíveis mostram uma proporção decrescente da população capaz de 
acessar este indicador em 2000, onde 94,2% da população tinha a posse 
assegurada enquanto em 2007 a proporção caiu para 88,4% da população. 
Isso pode ter sido causado pela migração para as áreas urbanas à procura de 
melhores condições no mercado de trabalho, educação e sistema de saúde, 
uma tendência é clara, o aumento da posse insegura de terra aumenta as 
áreas de favelas nas principais cidades de Timor-Leste, Díli e Baucau. 

A diferença na proporção da população sem acesso à garantir a terra, 
entre áreas urbanas e rurais não é significativo, em 2007 tivemos 89,34% da 
população rural com posse formal em comparação com 85,8% em áreas 
urbanas (DNE, 2007). 

O relatório HDR (2013) não oferece quaisquer dados disponíveis sobre o 
fornecimento de energia primária; em termos de emissões de dióxido de 
carbono mantiveram-se nos mesmos níveis de 0,2 toneladas per capita em 
2008. Em relação aos recursos naturais, foi relatado que 49,95% da área total 
de Timor-Leste, ainda, seria coberto por florestas, com uma perda de 23,2% 
(variação em área de floresta) entre 1990 e 2010 e, 25,2% da área total 
utilizada pela agricultura. Em 2011, 5,2% das espécies permaneceram em  
perigo e foi relatado um óbito por desastres naturais. Não há dados sobre 
pessoas que vivem em terras degradadas. Estes resultados sugerem que os 
programas  políticas governamentais foram ineficazes e desigualdade 
socioeconômica em Timor-Leste ainda é alta, também há um uso insustentável 
dos recursos naturais com impacto negativo sobre os ecossistemas e sobre a 
sociedade. 
 

RESULTADO: Metas e objetivos não alcançados. 
 

6.8.8. Objetivo 8. Discussão - Desenvolver uma parceria global para o 
desenvolvimento 
 
•  Alvo 8a ODM. Em cooperação com os países em desenvolvimento, formular 
e executar estratégias para o trabalho decente e produtivo para os jovens 
• PND visão e metas para 2020. As pessoas vão ser alfabetizadas, 
experientes e habilidosas. Eles serão saudáveis e viverão uma vida longa e 
produtiva. Eles participarão ativamente no desenvolvimento econômico, social 



 
 

163 
 

e político, promovendo a igualdade social e a unidade nacional. Produção e 
emprego vai aumentar em todos os setores 

De acordo com o Plano Nacional de Desenvolvimento (2002) o 
desemprego aberto foi estimado em cerca de 16%, com elevado nível de 
subemprego, sem alvos fixos para melhora até 2015. Além disso, estima-se em 
cerca de 16 mil novos trabalhadores por ano entrando no mercado de trabalho 
enquanto que apenas 400 empregos formais são criados por ano. Uma 
pesquisa realizada em 2001 observou que o desemprego entre os jovens 
urbanos era tão alta quanto 43%. Não houveram metas estabelecidas até 
2015. 

De acordo com o relatório ODM (2004) a necessidade de remover os 
obstáculos ao investimento, desenvolver leis e arranjos institucionais que 
abranjam direitos à terra e à propriedade, o investimento estrangeiro, garantias 
e um ambiente regulatório sólido aos credores, e formular políticas e 
programas para solucionar problemas de infraestrutura inadequada e baixa 
habilidade dos níveis na força de trabalho, foram apenas reconhecidos no 
papel. O relatório, observa, que o governo pretende promover a formação 
profissional por parte das instituições locais e capazes, em diferentes áreas 
determinadas pelas oportunidades de emprego, no entanto em 2004, o governo 
ainda não tinha elaborado uma política nacional de emprego. 

Até 2004, os parceiros de desenvolvimento continuaram a desempenhar 
um papel crucial na transformação da economia para uma trajetória de 
crescimento econômico sustentável no médio prazo uma vez que o fluxo de 
receitas de petróleo e gás foi estabelecido após 2004. A economia de Timor-
Leste foi impulsionada em grande parte pelo investimento público e as 
despesas financiadas por doadores internacionais, no entanto, a partir de 2005 
passou a receber substanciais aportes de resurso das reservas de petróleo/gás  
do Mar de Timor (ODM, 2004; 2009). 

O relatório ODM (2009) observou o desempenho global do mercado de 
trabalho, em Timor-Leste, como insuficiente, configurado por baixos níveis de 
investimento público e privado, altos níveis de crescimento da população, e 
oportunidades de emprego insuficientes. Embora a ajuda financeira tenha sido 
constante, a taxa de desemprego manteve-se elevada. A ligação entre ajuda e 
geração de emprego - especialmente dos jovens – deveria ter sido reconhecida 
como uma questão estratégica. 

De acordo com o Censo de 2004, o desemprego na capital Díli foi 
estimada em 23% e, o desemprego dos jovens em 40%, elevando-se para 58% 
para a faixa etária 15-19 anos. Embora a taxa de desemprego a nível nacional 
teha caído para 14,5% em 2001, e para 10% em 2007; houve diferença 
significativa entre as áreas urbanas e rurais, em termos de taxa de 
desemprego. Em 2007, a taxa de desemprego rural foi de apenas 5% (MDG, 
2009). 

 
RESULTADO: Metas e objetivos não alcançados. 
 

•  Alvo 8b ODM. Em cooperação com o setor privado, tornar acessíveis os 
benefícios das novas tecnologias, designadamente de informação e 
comunicações. 
• PND visão e metas para 2020. As pessoas vão ser alfabetizadas, 
experientes e habilidosas. Eles serão saudáveis e viverão uma vida longa e 
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produtiva. Eles participarão ativamente no desenvolvimento econômico, social 
e político, promovendo a igualdade social e a unidade nacional. Produção e 
emprego aumentarão em todos os setores. 
 

Na ausência de dados anuais conclusivos e fontes confiável, este 
indicador não foi útil para compreender o desenvolvimento e implementação de 
estratégias para a prestação de trabalho decente e produtivo para os jovens de 
Timor-Leste. Esta meta não foi considerada no relatório ODM de 2004, no 
entanto, diferentemente, o relatório ODM (2009) avaliou os seguintes 
indicadores para compreender as oportunidades, e para fornecer benefícios 
das novas tecnologias em Timor-Leste: linhas telefônicas/assinantes de 
celulares por 100 habitantes e, usuários de internet por 100 habitantes. 

De acordo com o censo DNE (2008) menos de 0,5% da população 
estava conectada a um telefone fixo, o percentual da população com acesso a 
telefones celulares foi maior, entre 2006 e 2007, foi perto de 40% em áreas 
urbanas, mas apenas 4% nas áreas rurais. Em 2006, menos de  5% da 
população tinha conexão à internet. Mesmo em áreas urbanas, o acesso à 
internet era insignificante, ainda que o dobro da taxa de áreas rurais. Além 
disso, a tendência é que os homens fossem mais propensos a usar a internet 
do que as mulheres. 

De acordo com o relatório MDG (2009) houve desigualdade entre 
homens e mulheres no acesso à informação e, muito baixo nível de 
acessibilidade das tecnologias de informação e comunicação entre o povo de 
Timor-Leste. 

Há falta de dados sobre as despesas de inovação e desenvolvimento; 
pesquisadores em pesquisa e desenvolvimento e, em relação a estudantes de 
doutorado pós-graduação (graduados em ciência e engenharia), de acordo 
com o relatório HDR (2013). Não há dados sobre uso de computador pessoal, 
mas é relatado o uso por 0,2 pessoas (100) da Internet em 2010, com 53,7 (por 
100) da população com acesso a telefone fixo e móvel em 2010. Em 2009, 
22% da população tinha acesso à eletricidade. 

Entre 2007 e 2011, as entradas líquidas de investimento direto 
estrangeiro - soma de capital, reinvestimento dos lucros, além de capital de 
longo prazo e capital de curto prazo, expressa em percentagem do PIB - em 
Timor-Leste atingiu 32% do PIB, a percentagem da ajuda líquida ao 
desenvolvimento, em 2010, manteve-se em 9,2% do PIB; não há dados 
disponíveis sobre os fluxos de capital privado e remessas, no entanto, as 
reservas totais, menos ouro, entre 2007 e 2011 atingiram 43,8% do PIB. Entre 
2005 e 2010, Timor-Leste teve uma taxa de migração líquida negativa (-9,4% 
por cada 1.000 pessoas), com um estoque de emigrantes e imigrantes, em 
2010, de 1,4 e 1,2, respectivamente. Em 2010, Timor-Leste recebeu 40 mil 
turistas e, uma relação de tráfego telefônico internacional de entrada e de saída 
de 6,9 e 11,4 minutos por pessoa, respectivamente, entre 2005 e 2010. 

De acordo com o relatório HDR (2013) Timor-Leste não tem dados 
disponíveis sobre o comércio de bens e serviços. Isso pode indicar que Timor-
Leste não está aproveitando o fluxo de comércio internacional ou a falta de 
valores neste indicador pode esconder gastos excessivos do governo ou 
déficits em conta corrente, ou ambos. 

 
RESULTADO: Metas e objetivos não alcançados. 
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6.9.  Tendências Populacionais 
 
         No relatório HDR (2013) não há alteração na tendência de crescimento 
da população para 2030, no entanto, a média de crescimento anual da 
população entre 2000 e 2005, foi revista e agora mostra um valor de 3,9%, 
enquanto que entre, 2010 e 2015  ainda se espera uma razão de 12,9% 
(projeções com base na variante média - fertilidade). De 2000 a 2012, a 
população urbana aumentou de 24,8% para 28,7%, a idade média do país se 
manteve a mesma e, foi percebido uma alteração na razão de dependência, 
esta caiu de 106,8 (por 100 pessoas 15-64 anos), em 2000, para 93, em 2012; 
a taxa de fecundidade total, caiu de 7,1 em 2000 para 6,0 filhos por mulher em 
2012 (projeções baseadas na variante média fertilidade); a proporção entre os 
sexos foi de 1,05 para homens e mulheres. 
 

6.10.  Tendências do Index Desenvolvimento Humano (IDH) 
 

         Enquanto, medido por meio de indicadores mais amplos de 
desenvolvimento humano e de renda, Timor-Leste tenha sido considerado um 
dos países menos desenvolvidos do mundo por décadas (MDG, 2004; MDG, 
2009) - de acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano (2002), o 
Índice de Desenvolvimento Humano nacional (IDH) foi estimado em 0,395 em 
1999. Em 2001, após o fim da primeria fase de conflitos, houve uma ligeira 
melhora em relação ao valor do IDHm para 0,421, apesar disso, o país 
apresentou o maior índice de pobreza humana dentre todos os países 
asiáticos, para o qual um índice de pobreza humana (IPH) foi calculado. Em 
2011 esse índice ainda mantinha Timor-Leste no grupo dos países menos 
desenvolvidos, na 147º posição  no ranking, com um Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), de apenas 0,495; expectativa de vida ao 
nascer (anos) de 62,5; média de anos de escolaridade 2,8 anos; 11,2 anos 
esperados de escolaridade; com queda de 14 posições no ranking quando 
considerado o Rendimento Nacional Bruto (RNB) per capita menos posição no 
IDH e, IDH sem rendimento apresentando um valor de 0499. 

No entanto, no relatório HDR (2013), com dados mais recentes, Timor-
Leste havia subido 13 posições no ranking do IDH, em comparação com o 
relatório HDR (2011), um avanço extremamente veloz que pelo discutido 
previamente, que possivelmente não reflete as reais condições de vida da 
população, alcançando a posição 134 no ranking em 2012, com um IDH de 
0,576 – outros países avançaram mais rapidamente; a expectativa de vida ao 
nascer de 62,9 anos, 4,4 anos médios de escolaridade em 2010 e, 11,7 anos 
esperados de escolaridade em 2011; com base em dados da ICF Macro (2012) 
Timor-Leste apresentou um PIB per capita de 2.005 (PPP$) em 2012; a 
posição RNB per capita menos IDH foi de -29, o que demonstra a perpetuação 
e aprofudamento da importância do fator renda no cáculo do IDH, com 
considerável diferença de rankings por RNB per capita e pelo IDH e,  o valor do 
IDH sem rendimento fapresentando o valor de 0,569 em 2012. 

O último relatório apresenta uma forte evolução dos valores do IDH 
impulsionados pelo fator renda. Os números demonstram avanço do IDH, 
porém esse índice não reflete a realidade do país, em que os alarmantes 
índices de pobreza e desigualdade se mantêm constantes e têm frustrado seu 
desenvolvimento; em termos de frequência escolar, expectativa de vida e 
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aumento de renda per capita houve avanços quantitativos, mas não 
qualitativos; tomemos como exemplo o aumento da renda, geradas pela 
extração do petróleo e gás, que não refletem a apropriação real da riqueza pela 
população. Este simples exercício de comparação nos permite inferir que o  
indicador que mostrou avanço considerável ao longo dos anos, foi justamente o 
indicador de renda, enquanto os outros mostraram pouco ou nenhum 
progresso. A questão aqui é se esse aumento no IDH é suficiente para revelar 
a realidade das condições de vida da população em um país que tem muito a 
ser feito para melhorar a saúde, a educação, a desigualdade de gênero, as 
questões ambientais, o processo de formulação de políticas e da produtividade 
da economia? Qual é a extensão da influência dos benefícios derivados das 
receitas do petróleo de acordo com o índice de IDH? 

O Índice de Desenvolvimento Humano é um índice composto que mede 
as realizações em três dimensões básicas do desenvolvimento humano - uma 
vida longa e saudável, conhecimento e um padrão de vida decente. Ao longo 
da última década, o IDH de Timor-Leste evoluiu de 0,404 em 2000; para 0.448 
em 2005; 0.487 em 2009; 0.491 em 2010 e,0,495 em 2011, até alcançar 0.576 
em 2012; a mudança na classificação do IDH passou de 1 (um) no período 
2006-2011 para 0 (zero) no período 2010-2011 (Gráfico 7). 
 
Gráfico 7: Evolução do índice de Desenvolvimento Humano de Timor-Leste. 

  
Fonte: HDR (2011, 2013). 

 
            Não há dados disponíveis sobre os valores do IDH para Timor-Leste 
antes de 2000 o que impossibilita avaliar o crescimento do IDH médio anual 
percentual para o período de 1980-2011, quanto ao período 1990-2011, no 
entanto, este indicador mostrou um valor de 1,86 no período de 2000 a 2011, o 
que indica, uma melhoria na classificaçãode 2000 (IDH, 2011). A situação geral 
parece ser positiva, mas, na realidade, em Timor-Leste o progresso é lento e 
não é suficiente para reduzir a desigualdade e a pobreza. A evolução da renda 
originada pelas rendas do petróleo e gás mascaram a pouca evolução dos 
indicadores socioambientais. 
 

6.11.Tendências do Índice de Desenvolvimento Humano - 1980-2012 
 
            De acordo com o relatório HDR (2013), a tendência do IDH entre 1980 
e 2012 para o Timor-Leste apresenta uma forte melhoria tendo aumentado 
0,158 de 2000 para 0,576 em 2012. Em 2000, esses valores foram de 0,418 
em 2005, 0,461 em 2007, 0.519 em 2010, 0,565 em 2011 de 0,571 e, 
finalmente, em 2012 Timor-Leste atingiu um IDH de 0,576, classificado na 134º 
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 Em relação ao valor do 
IDH ajustado às desigualdades – 
que significa perda de potencial de 
desenvolvimento humano devido a 
toda e qualquer forma de  
desigualdade, calculado como a 
diferença percentual entre o IDH e 
o IDHAD - nas três dimensões 
básicas do desenvolvimento 
humano, conforme o relatório HDR 
(2013), resultou na redução total 
do IDH - ajustado (IDHI) - de 33%, 
reduzindo o valor do IDH para 
0386 em 2012. 

posição. A mudança na classificação do IDH entre 2007 e 2012 foi de 5 e, entre 
2011 e 2012 de 0 (zero) - Um valor positivo indica uma melhoria na 
classificação - A média anual de crescimento do IDH (O crescimento 
anualizado do IDH em um determinado período calculado como a taxa de 
crescimento anual composto - foi relatado como 3,06 entre 2000 e 2010 e, 2,71 
entre 2000 e 2012). 
 

6.12.  Índice de desenvolvimento humano ajustado à 
desigualdade 
 
          Em relação ao valor do IDH ajustado 
às desigualdades – que computa a perda de 
potencial de desenvolvimento humano 
devido à desigualdade, calculado como a 
diferença percentual entre o IDH e o IDHAD 
considerando as três dimensões básicas do 
desenvolvimento humano – foi observado 
uma redução total do IDH - IDH ajustado 
(IDHI) – essa redução refere-se a uma perda 
de 33% no índice, com uma redução do IDH 
para 0386, em 2012, com a perda de três 
posições no ranking; especificamente 
observa-se uma redução de 30,2% em 
relação à expectativa de vida ajustada à 
desigualdade, o que reduz o IDH para 0,471 
nesse quesito; e, uma perda de 47,6% no 
índice de educação ajustada à desigualdade, 
reduzindo o IDH para 0,251; o índice de 
renda ajustado à desigualdade apresenta 
uma redução de 17,8% reduzindo o IDH para 
0,485; enquanto a taxa de rendimento quintil 
- relação entre a renda média dos 20% mais 
ricos da população para a renda média dos 
20% mais pobres da população - entre 2000 
e 2010 foi de 4,6 e o coeficiente de Gini de renda foi de 31,9 no mesmo período 
(0 representa a igualdade absoluta, um valor de 100 a desigualdade absoluta) 
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CAPÍTULO 7 
 
 7. ANÁLISE CRÍTICA SOBRE DESIGUALDADE, POBREZA E 
GOVERNANÇA: A CONSTRUÇÃO DE AGENDAS EM TIMOR-LESTE 
 

Ao longo dos últimos anos Timor-Leste tem apresentado importantes 
progressos quando se consideram questões relativas à pacificação e à 
estabilização política, entretanto a expansão do acesso a oportunidades e 
redução de desigualdade para os seus cidadãos tem deixado a desejar em 
muitos aspectos. 

A pobreza não tem sido reduzida desde a última década ou sua melhora 
foi no mínimo marginal, um efeito “colateral” do fim dos conflitos onde a base 
de comparação é tão baixa que qualquer melhora tem um grande impacto. 
Entre as causas mais relevantes, é mister citar a ausência de uma série de 
políticas públicas e de reformas socioeconômicas alinhadas com o mercado, 
principalmente ao setores agrícola, ambiental e educacional. 
 De fato, a ausência de reforço à agricultura e educação foi um dos 
pilares da falha estratégica de desenvolvimento no último decênio. Ambos 
contribuíram para a manutenção contínua da qualidade de vida em níveis 
precários assim como reforçaram uma tendência de aumento das 
desigualdades. 

A ausência de eficiência e contabilidade dessas ações, em um cenário 
de crescimento econômico expressivo, devido às rendas do petróleo e gás, tem 
indicado uma tendência preocupante quando surgem em contextos de fraqueza 
institucional e baixos níveis de governança, pois sugerem a existência de 
fatores ligados à corrupção e baixa transparência e governabilidade. 

A abordagem do tema em diversas perspectivas - política, 
socioeconômica, agrícola e ambiental – faz de Timor-Leste uma referência 
nesse tema, por ser tratar do único caso de pacificação e estabilização dirigido 
pelo Conselho de Segurança da ONU considerado exitoso nas últimas 
décadas, o que traz à tona a importância da intensa ação de diversos atores 
para o estabelecimento de parâmetros concretos de desenvolvimento e 
desenvolvimento de políticas públicas em países emergidos de conflitos. 

Um passo importante nesse processo de amadurecimento em Timor-
Leste foi dado com o estabelecimento dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio e metas nacionais de desenvolvimento do PND, e; apesar da agenda 
política em Timor-Leste ser vasta - este estudo não pôde fazer justiça completa 
nesse aspecto -  a expectativa foi de agregar valor face aos desafios sociais, 
econômicos e ambientais, analisando temas sobre governança, o 
desenvolvimento e as políticas adotadas e confrontá-las com dados relativos à 
pobreza e a desigualdade Timorense num contexto global que sirva de 
parâmetros para situações futuras em países ou territórios que venham a se 
encontrar em algum momento em uma situação de conflito/pós-conflito. 

Esse estudo explorou a produção e a reprodução dos critérios 
apontados pelos articuladores e tomadores de decisão como elementos 
essenciais à promoção de políticas relacionadas ao desenvolvimento socio-
econômico-ambiental na esfera global. Foi buscado fornecer uma contabilidade 
completa da trajetória das políticas de desenvolvimento em Timor-Leste com 
temas relacionados a assuntos de desenvolvimento, questões 
socioeconômicas e ambientais sob a a responsabilidade dos principais atores 
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envolvidos, ONU, ONGs e Governo Timorense, em relação a quanto esforço foi 
dispensando e, a quanto ainda é necessário para a promoção de níveis de vida 
mais elevados. Foi buscado, ainda, realizar-se uma análise crítica do processo 
de elaboração de políticas em Timor-Leste, fundamentadas nos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio e metas nacionais de desenvolvimento do PND, 
muito embora tenha-se tentado identificar as principais questões que jogam luz 
à evolução em muitos aspectos importantes, tais como, sociedade, economia, 
meio ambiente e desenvolvimento humano entre 1999 e 2012; temas como 
transparência e governança – como foco na gestão para resultados - 
emergiram e desempenharam um papel de grande valor nesse estudo. 

Entretanto, vale ressaltar que esse estudo não é um documento formal, 
nem uma cartilha, porém pode ser usado para representar um referencial geral 
de princípios e critérios que servem de pano de fundo ao estabelecimento de 
políticas e de projetos em países em desenvolvimento recém-emergidos de 
conflitos, independente do contexto específico e dasrealidades onde os 
mesmos se aplicam; uma vez que em relação ao processo de produção e 
reprodução de políticas, programas e projetos alguns quesitos podem ser 
vistos como fundamentais e exemplificam o que se entende como boa 
governança. 
 
 7.1.  Governança 
 
 Governança é um termo-chave na implementação de políticas para o 
desenvolvimento. Quando bem gerida é capaz de aumentar a eficiência e a 
legitimidade na elaboração e operação e, permitir a avaliação e correção de 
rumos de políticas. Entretanto, para muitos governos em situação de fragilidade 
institucional torna-se fácil deixar-se seduzir por projetos ou programas calcados 
em resultados rápidos, na tentativa de se beneficiar de condições oportunistas 
não ideais, com visíveis impasses estruturais e, mesmo diante dessas 
evidentes limitações, os critérios considerados necessários para a boa 
governança são adiados ou negligenciados. O que nos leva a questionar o 
peso desses fatores em países recém-emergidos de uma série de conflitos 
com grandes reservas naturais de petróleo e gás e de limitada capacidade 
institucional para administração dessas riquezas - o caso de Timor-Leste. 
 A discussão de questões sobre governança é exaustiva, porém de 
concepção simples. A idéia geral é a de que quanto mais eficiente é a 
governança, mais interessante uma país (governo) torna-se sob a ótica de 
investidores de longo prazo - que passam a oferecer melhores oportunidades 
de desenvolvimento sustentável em longo prazo em troca de capital não-
especulativo, na medida em que estes possuem maior segurança para a 
tomada de decisão; isso, por si só, seria um fator-chave no combate à pobreza 
e redução de desigualdades num mundo cada vez mais globalizado. 

Provavelmente o fato de que governança possa ser entendida como 
uma forma de melhor respeitar atores menores e oferecer um maior nível de 
transparência das informações disponíveis, o que no final das contas, 
fundamentam a tomada de decisão e garantiriam previsibilidade sobre o 
retorno dos investimentos é outro fator importante, que remete à própria 
palavra “governança” que porta a idéia de administração, ou governar – fato 
que nos leva a questionar...O país (governo) está sendo gerido de acordo com 
os objetivos propostos? A resposta dessa pergunta, no caso, de Timor-Leste 
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insinua uma resposta negativa e indica a necessidade de mais estudos de 
caráter interdisciplinar nos anos futuros, tanto como forma de aprendizado 
quanto como forma de replicação de fatores e decisões que se demonstrem 
positivas e aplicáveis. 
             Governança, portanto, é um tema cada vez mais importante, não 
apenas porque as demandas se tornam mais complexas e os recursos 
relativamente mais escassos, mas também porque tecnologias gerenciais 
inovadoras permitem condições inéditas de enfrentamento do desafio da 
geração de resultados, característico da transição de um modelo de gestão de 
políticas públicas baseado em opiniões para outro baseado em evidência, cada 
vez mais presente nas democracias consolidadas, o que vale lembrar não 
representa, ainda, o caso de Timor-Leste. 
              Mesmo que durante os últimos anos o apoio global para Timor-Leste 
tenha sido bastante significativo, o sucesso obtido na pacificação, estabilização 
e “re”-construção do governo parece não ter se repetido em questões de 
desenvolvimento humano e governança, conforme demonstrado na análise dos 
numerosos dados abordados. Só para citar um exemplo importante, os 
recursos naturais não foram utilizados eficazmente para beneficiar a uma maior 
proporção da população timorense, e de fato, não houve contabilidade sobre os 
passivos e ativos ambientais, o que pode exemplificar as diversas falhas na 
condução de políticas ambientais e agrícolas. 
                Algumas questões importantes surgiram ao longo do estudo, como a 
piora da distribuição de renda ao longo dos anos, e a degradação ambiental 
que ameaça as perspectivas futuras, assim como, a necessidade de 
desenvolver a capacidade do Governo em coletar dados de qualidade e, 
analisá-los através de um banco de dados unificado, e então, a partir disso 
tomar decisões políticas sólidas que serão cruciais para o sucesso de planos 
de desenvolvimento eficazes - o que representa, ainda, um longo e árduo 
caminho, o que demonstra um dos campos em que a fraqueza institucional do 
governo é, infelizmente, patente. 
                Os decisores políticos e responsáveis pelos programas precisam 
planejar e implementar as políticas e os programas necessários a fim de atingir 
os seus objetivos, mas para fazerem isso de forma satisfatória, será necessário 
superar as discrepâncias nas informações sobre alguns indicadores que 
requerem dados confiáveis e precisos em diversas escalas – Municipal (por 
suco), Regional e Nacional - isso seria útil, para tratar políticas de forma 
adequada, o que permitiria, por exemplo, uma maior acessibilidade e cobertura 
da educação e cuidados de saúde e, também, alcançar os grupos-alvo para 
alcançar o maior impacto na redução das desigualdades, e assim, permitir a 
avaliação e a implantação adequada de políticas, projetos e programas de 
forma unificada e, a promoção de correção de cursos quando necessário. Da 
forma como a criação de políticas e o processo de decisão ocorre em Timor-
Leste sobra pouco, ou quase nenhum espaço, para o desenvolvimento 
adequado de políticas e boa governança. 
                A análise dos documentos econômicos oficiais demonstrou que 
Timor-Leste viveu um forte crescimento econômico durante os anos de 1999 e 
2012, principalmente a partir de 2004, devido à exploração do petróleo e gáse, 
em menor grau ao fim dos conflitos – o que por si só não seria garantia de 
desenvolvimento. Timor-Leste, diferentemente de muitas outras nações 
jogadas à própria sorte contou comum fator “positivo”, que mascara em muitos 
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casos um lado sombrio - a forte presença internacional - principalmente de 
antigos algozes que atualmente procuram projetar uma imagem de “parceiros” 
preocupados com o desenvolvimento sioecononômico e ambiental de Timor-
Leste mas que em um período não muito distante, em muitos aspectos 
consideravam o território timorense unicamente como um território de 
exploração econômica - Austrália e Indonésia. Porém, na atualidade, devido às 
mudanças geopolíticas, com o surgimento de atores regionais de peso como os 
BRICS – na Ásia representados pela China e Índia, parcialmente Rússia - 
essas relações sofreram uma modificação, e como resultado o território de 
Timor-Leste passa a contar com uma possibilidade de contra-ponto devido à 
expansão desses novos atores - marcadamente a China no Sudeste Asiático - 
transformando esse território num tabuleiro de xadrez como movimentos 
coordenados e agressivos entre seus parceiros e rivais; infelizmente nem 
sempre tendo modificado o padrão de interferência. 
             Esta realidade poderia muito bem passar desapercebida, porém em um 
contexto de alta desigualdade de renda, alta desigualdade social e, alta 
desigualdade de gênero e de oportunidades, onde fatores históricos ainda 
representam um grande impacto sobre a expansão da pobreza, onde a 
distribuição de renda, falta de oportunidades, e sobretudo tímidos avanços 
socioeconômicos são, ainda, injustos e presentes, temos a demonstração que 
a presença internacional - com sua promessas e ilusões - têm se mostrado 
pouco eficiente na condução de políticas de redução de pobreza e 
desigualdade naquele país. Ao longo dos anos a pobreza não foi reduzida, falta 
educação, falta saúde, creches e escolas, água potável e instalações sanitárias 
são um motivo de preocupação - e; como a análise demonstrou essa 
precariedade no desenvolvimento humano aconteceu concomitantemente a um 
forte crescimento econômico, com forte aumento dos gastos do governo em 
uma situação em que a tendência de má gestão dos Fundos de Petróleo se 
tornou visível, porém ainda ignorada.  
             Olhando especificamente para os valores do IDH, analisando as 
dimensões do desenvolvimento humano de renda e de não renda (em 
comparação com as despesas do Governo, entre 1999 e 2012) os dados 
demonstraram um aumento agressivo nos gastos do governo e, pouco ou 
nenhum progresso em questões importantes abordadas pelos planos de 
desenvolvimento. O governo gasta muito e gasta mal, mas principalmente, 
planeja mal, pois não é capaz de monitorar e avaliar o progresso desse 
planejamento, não se utiliza de ferramentas e metodologias de monitoramento 
e avaliação disponíveis. A despesa pública, supera, e muito, o limite 
inicialmente estabelecido como prudente e sustentável, e isso por si só, já é um 
grande problema. 
              Muito embora as instituições bilaterais e multilaterais da ONU tenham 
sido bem sucedidos na significativa oferta de apoio externo, o Governo de 
Timor-Leste, no entanto, não têm tido êxito na redução das desigualdades e 
dos índices de pobreza e apresenta certa relutância em fazê-lo eficazmente, 
todas as atenções estão voltadas para a apropriação das rendas do petróleo e 
gás. Em relação às análises dos relatórios do ODM, foi observado que muitos 
dos desafios abordados pelos relatórios ODM, em 2004 e em 2009, não foram 
levados em conta pelo governo; aparentemente não houve análise detalhada 
dos fatores que impedem o consecução dos objetivos do Plano de 
Desenvolvimento do Governo Timorense. Não houve discussão ou elaboração 
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de estratégias bem-sucedidas ou ligações eficazes entre o Governo e as partes 
interessadas (ONGs ea sociedade civil). 
            É importante ressaltar que apenas elaborar planos de desenvolvimento 
repetidamente, que se sobrepõem uns aos outros, buscando os mesmos 
resultados - havia um novo sendo planejado entre o período 2011-2015, para 
ser “alcançado” até 2020 - não parece até agora ter sido uma boa estratégia, 
uma vez que os resultados em relação ao desenvolvimento socioeconômico, 
humano e ambiental não tem sido eficazmente monitorados e avaliados. A 
melhora no IDH deveu-se fortemente à elevação da renda média, devido aos 
recursos do petróleo, porém esta riqueza não está sendo distribuída, uma vez 
que para que isso ocorra, essa população necessitaria ter acesso a melhores 
níveis de educação, melhores empregos, com renda mais elevada e mais 
estabilidade, que somente serão atingidos com maciços investimentos em 
educação. 
 
 7.2.   Os objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
 
             Timor-Leste se comprometeu a atingir os oito Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM), de acordo com os sete objetivos do Plano 
de Desenvolvimento Nacional (PDN): melhorar o desenvolvimento político, 
relações internacionais, defesa e segurança; reduzir a pobreza e promover 
tanto o desenvolvimento rural quanto o regional; melhorar o desenvolvimento 
social e humano - a educação e a saúde;  promover a agricultura, a pesca e a 
silvicultura; gerir bem os recursos naturais e o meio ambiente; promover a 
indústria, o comércio, e o setor privado, e; melhorar a infraestrutura. 
             Entretanto, foi observado que os requisitos de boa governança 
necessários para a obtenção de resultados positivos não foram reproduzidos 
ao longo do tempo. Esta dinâmica demonstrou a banalização e a volatilidade 
dos quesitos mencionados e, isso amplia cada vez mais a distância entre o 
discurso do “politicamente correto” das políticas eficazes para o 
desenvolvimento e sua efetiva concretização. 
              A falta de políticas adequadas para a educação – por exemplo, exigir 
que professores, que não tem formação adequada e nem mesmo dominam o 
idioma português utilizem material didático em português, e ensinem em 
português para alunos que na sua grande maioria, também, não dominam o 
idioma demonstra uma das falhas estruturais na implementação e condução de 
políticas educacionais em Timor-Leste. A língua se curva à geopolítica.  
              Há uma falha em superar  ressentimentos históricos e utilizar a língua 
mais comumente falada, o “bahasa indonesia”; o que seria mais prudente e 
recomendado. A saúde, as desigualdades de gênero e sociais na educação e 
no mercado de trabalho em Timor-Leste se perpetuam. A capacidade de 
prestação de serviços do Governo é limitada por falta de recursos humanos 
bancado com altos salários; há restrições de habilidades técnicas e falta de 
infraestrutura adequada, bem como a indisponibilidade de equipamentos 
básicos adequados e materiais nas escolas e hospitais, por exemplo.  
              Entretanto, é improvável que este novo país seja bem-sucedido 
apenas destinando mais recursos visando a solução desses problemas; para 
melhorar a qualidade da prestação de serviços. É necessário grandes 
mudanças na gestão das instituições, uma vez que a capacidade educacional 
da população é baixa e as instituições ainda são frágeis; porém, não há sinais 
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de espaço político para mudança de rumos em um país embriagado pelo 
“sucesso” do processo de pacificação. 
               Uma outra face dessa realidade é baseada no fato de que Timor-
Leste ainda ser um país com grandes setores, tanto urbanos quanto rurais, 
informais; a análise dos documentos oficiais sobre a remuneração do 
trabalhador levam a resultados de difíceis conclusões, devido mais uma vez, à 
escassez de dados. No entanto, isso não deveria ser uma desculpa para a 
inação política – que têm caracterizado o governo timorense - a agricultura 
poderia ter sido aproveitada para promover o crescimento econômico e mover 
o grande número de pequenos agricultores de subsistência em áreas remotas 
fora da faixa de pobreza; um desafio fundamental do desenvolvimento, que 
poderia contar com o apoio do Governo Brasileiro, com larga experiência na 
área, mas que provavelmente sofreria limitações por fatores geoestratégicos. 
               Por fim, a agenda ambiental, tão fortemente negligenciada em Timor-
Leste, é inseparável da agenda mais ampla do desenvolvimento agrícola pela 
simples razão de que a agricultura não pode continuar a prosperar sem uma 
melhor gestão da base de recursos naturais da qual depende. A agricultura em 
Timor-Leste apresenta uma multiplicidade de problemas ambientais ligados à 
má gestão ambiental. Há muito a ser feito, a fim de compilar informações sobre 
os indicadores ambientais fundamentais, abrangendo tanto recursos terrestres 
e marinhos para promover a sua conservação e uso racional. 
 
               7.3.     Gastos governamentais descontrolados 
 
                  O Governo tem realizado gastos excessivos baseado na riqueza de 
petróleo e gás. O ESI do Fundo Petrolífero em Timor-Leste que havia sido 
inicialmente fixado em 3% da riqueza do gás presente e esperada de petróleo 
futuro total do país, estava, já em 2012, em torno de 7,2%, com previsão de 
aumentos nos anos subsequentes - 4,8 pontos percentuais acima do 
considerado seguro para a gestão do fundo -, enquanto o discurso oficial prega 
que a gestão do fundo de Timor-Leste se adequa às boas práticas de gestão 
de ativos. Porém é importante lembrar que os mesmos países que se 
beneficiam dos investimentos desse fundos são os responsáveis pela avaliação 
da gestão do mesmo. A realidade é...Enquanto houver petróleo, e o preço se 
mantiver elevado, não haverá problema, mas essa lógica vai de cnontro ao que 
seria a função primordial do fundo, evitar problemas futuros e garantir às 
gerações vindouras recursos advindos do investimento eficaz desse Fundo 
mesmo quando as reservas se esgotarem, o que é esperado que aconteça por 
volta do ano de 2030, caso as previsões se confirmem ou os preços 
internacionais do petróleo não se mantenham e/ou não se encontrem novas 
reservas. O sucesso de Timor-Leste depende, ainda, de muitos "se"... 
                 O relaxamento dos requisitos para o investimento de rendimentos 
derivados da utilização do fundo petrolífero e liberação de investimentos em 
derivativos financeiros representam um risco na gestão de médio e longo prazo 
do fundo soberano de Timor-Leste, e um desvio da orientação inicial; essa 
modificação efetuada após a crise econômica de 2008, quando as nações 
hegemônicas que detêm o controle dos recursos financeiros e naturais 
buscaram destinar todos os recursos disponíveis ao seus respectivos 
mercados na tentativa de atenuar e superar a crise. 
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               A boa gestão deveria ser a questão principal, com o objetivo de evitar 
o risco de qualquer desejo de vantagem transitória política ou financeira em 
relação à utilização do Fundo Soberano de Petróleo. Entretanto, a análise dos 
dados revela que pouco das riquezas do Fundo do Petróleo foi, de fato, 
utilizado para desenvolver o país e sua população empobrecida. A boa gestão 
das receitas de sua indústria extrativa seria uma questão chave para Timor-
Leste e, níveis adequados de governança nesse campo serviria para alçar o 
país a índices mais elevados de desenvolvimento, com a alocação justa e 
adequada de recursos nas áreas prioritárias e mais necessitadas; no entanto 
os riscos de falhar são elevados devido à baixa contabilidade, transparência, 
altos níveis de corrupção e a existência de instituições frágeis. 
              Há inúmeros estudos a respeito deste tema, mas é válido lembrar, 
como demonstram as análises do desempenho de Timor-Leste, que nos 
permitem corroborar o conceito de que crescimento econômico por si só não se 
traduz automaticamente em progresso e desenvolvimento humano. Este 
estudo apela também para um olhar crítico sobre as instituições e governança 
local para promover estratégias mais justas e iguais para o progresso 
sustentado e colmatar o fosso que separa os decisores políticos (nacionais e 
internacionais), os negociadores, ONGs e, dos cidadãos mais vulneráveis à 
degradação ambiental, desigualdade e pobreza. 
 
            7.4. Transparência, equidade e contabilidade 
 
               Os princípios de equidade, transparência e contabilidade são 
necessários para orientar e incentivar o desenvolvimento de qualquer nação. O 
apoio ao desenvolvimento institucional ainda se faz necessário para que Timor-
Leste possa estabelecer políticas e incentivos com responsabilidade social e 
efeitos distributivos positivos apropriados. 
               Dos recursos disponíveis ao longo da última década, provavelmente, 
muito do que foi gasto (não houve “investimento” social maciço) simplesmente 
foi perdido por desvio de recursos e má gestão financeira e administração 
deficitária. Oportunidades econômicas e empoderamento das mulheres 
permanecem severamente restringidos. O acesso a cuidados de saúde 
reprodutiva têm melhorado na maioria das regiões, mas não rápido o suficiente 
para alcançar os objetivos de desenvolvimento. 
               Em resumo, a análise dos relatórios e documentos oficiais não 
revelaram uma melhoria significativa na qualidade de vida do povo de Timor-
Leste, nem uma boa gestão dos recursos naturais e financeiros. Entre 1999 e 
2012, não foi notado avanços em relação à proporção de pessoas vivendo 
abaixo da linha de pobreza de renda, o estado nutricional de menores de cinco 
anos se deteriorou desde então, as crianças deixam a escola antes de atingir o 
último ano, elas demoram muito tempo para completar sua educação básica e, 
há mais meninos do que meninas em escolas da zona rural - o acesso desigual 
a oportunidades permanece – e isso, ainda, também pode ser um fator cultural;  
isso sugere que os programas e políticas governamentais foram ineficazes na 
abordagem socioeconômica da desigualdade em Timor-Leste, que ainda é alta; 
também foi notado um uso insustentável dos recursos naturais com impacto 
negativo sobre os ecossistemas e sobre a sociedade. Há altos níveis de 
desigualdade entre homens e mulheres e, não há dados acurados sobre 
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HIV/AIDS, e; a acessibilidade das tecnologias de informação e comunicação 
são muito baixas entre o povo de Timor-Leste. 
 
         7.5. Sustentabilidade ambiental e política 
 

Ao abordar países em desenvolvimento - e isso se acentua quando 
esses países são oriundos de situações de conflito - há muito a ser feito, a fim 
de compilar informações sobre os indicadores em diversas áreas, 
principalmente quando considerados aspectos ambientais fundamentais, 
abrangendo tanto recursos terrestres quanto marinhos (quando se aplica) para 
promover a sua conservação; pesquisar e fazer um balanço desses recursos; 
classificar áreas protegidas e espécies; determinar os níveis permitidos de 
exploração de recursos em áreas desprotegidas, para definir um quadro de 
uma política de gestão das pescas e da estratégia nacional de recursos 
marinhos e, a definição de formas de gestão de áreas protegidas de 
reflorestamento, por exemplo. É necessário, ainda, pesquisar sobre o setor de 
energia cobrindo várias fontes de energia alternativas, de compilação de 
informações (banco de dados) sobre as bases de recursos em todos os 
ecossistemas e sistemas produtivos; definir políticas para proteger, 
regulamentar e promover o uso sustentável dos recursos naturais, ou não, 
contemplados. Mas a lista tem também outros tópicos: reduzir de forma 
significativa doenças provocadas pela poluição do ar, da terra e da água, e 
inclusive diminuir o número de mortes causados pelo baixo acesso à saúde e 
informação. Um quadro que descreve com perfeição a situação em que se 
encontra Timor-Leste. 

O diagnóstico é uma etapa essencial e indispensável para que o 
tratamento adequado seja realizado. Com o tipo de objetivos socioeconômicos 
buscados pelo governo timorense faz-se necessário conhecer e principalmente, 
reconhecer, exatamente a dimensão do problema, definir objetivos, e a partir 
daí, traçar metas. Somente assim se pode conhecer o que de fato é efetivo, o  
que precisa e o que merece se replicado e/ou descartado.  

Para o caso específico de Timor-Leste esse estudo serve de alerta; se 
por um lado os ODMs tinham metas claras, o Plano Nacional de 
Desenvolvimento falhou nesse aspecto; é genérico, falta objetividade e houve 
uma pulverização de temas, e além dessa pulverização, foi observado, 
sobretudo, uma recorrente falta de dados em muitos indicadores importantes 
para que se possa fazer uma avaliação continuada dos avanços conquistados. 

O presente estudo considera ser possível que a assunção de tamanha 
responsabilidade, e o estabelecimento de metas de redução de pobreza num 
país recém emergido de um longo, violento e complicado processo de conflitos 
sociais, políticos e militares, ainda caracterizado por extrema fragilidade 
institucional e visível ausência de boas práticas de governança, possa ter sido 
prematuro, já que o sucesso do processo de pacificação não foi traduzido em 
desenvolvimento humano. 

Entretanto, não se pode deixar que o fracasso na obtenção de 
resultados, até essa etapa, em questões chaves nos campos socioeconômicos 
e ambientais, ofusque o sucesso na pacificação, e/ou fruste ações o sentido de 
alcançar níveis mais elevados de desenvolvimento humano social e econômico 
num futuro próximo. Por sua vez a dificuldade em alcançá-los também não 
pode continuar a ser usado como desculpa para a inação política, que tem 
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parcialmente caracterizado o processo decisório em Timor-Leste. As metas 
estabelecidas para o período pós-2015 – atualmente em discussão com 
participação da sociedade em escala global e que, também, prometem uma 
pulverização – e isso representa um forte risco - de temas voltadas à conceitos 
de desenvolvimento sustentável e mudanças climáticas – terão outros 15 anos 
para ser alcançados, até a data limite de 2030, o mesmo ano em que se espera 
que as reservas de petróleo e gás, de Timor-Leste, sejam extintas, mas não 
seu Fundo Petrolífero, caso este seja bem gerido ao longo dos próximos anos; 
o que aparentemente possa não se realizar, uma vez que os gastos do governo 
apresentam aumento e indícios de má gestão com baixos níveis de 
governança, como representado pelos desembolsos do Fundo ultrapassam 
desde 2012 o limite considerado seguro para a sustentabilidade do mesmo. 

É mister lembrar que apenas fornecer mais recursos para áreas chaves 
não garante que o investimento seja bem-sucedido; para melhorar a qualidade 
da prestação de serviços faz-se necessário grandes mudanças nas instituições 
- os investimentos produzem retornos mais elevados quando combinados com, 
ou precedidos por, investimentos em treinamento e qualificação de pessoal.  

Desse modo, a educação deficiente, que já se reflete no mercado de 
trabalho representa um dos principais canais através dos quais o crescimento 
econômico pode ajudar a reduzir ou ampliar a pobreza tanto em Timor-Leste 
quanto em outros países em desenvolvimento, especialmente quando se 
considera o quadro internacional do momento em que vários países ao redor 
do mundo encontram-se envolvidos em algum tipo de conflito, principalmente 
na África, Leste Europeu e Ásia - onde informações e dados coletados são 
notoriamente incompletos, e em muitos casos perdem-se devido aos embates 
geopolíticos, dificultando o monitoramento do desempenho de políticas e 
programas numa fase posterior de pacificação e reconstrução. 

As considerações finais desse estudo apontam para a necessidade de 
se relativizar a implementação dos critérios considerados necessários para a 
obtenção de bons padrões de transparência e governança, estabelecer uma 
hierarquia no tempo e entre prioridades no que concerne os critérios 
mencionados onde a replicação de políticas, programas e projetos de 
desenvolvimento devem ser pautados pelas especificidades dos contextos 
particulares, pois são essas especificidades que determinam o sucesso ou o 
fracasso dessas políticas, programas e projetos. 
 Sendo assim, resta lembrar que o não alcance das metas e Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio dentro do prazo especificado – o PND ainda está 
vigente e se extende até 2030, enquanto, a agenda ODM pós-2015 ainda está 
sendo discutida - não isenta o governo timorense e os demais atores de uma 
reavaliação e correção de rumos. O fortalecimento da governança representa 
uma possibilidade de estabelecer um processo político mais abrangente, 
eficiente e justo. 

Dessa forma, dos males que puderam ser identificados: a baixa 
produtividade, a alta desigualdade, a informalidade no emprego, a escassa 
capacidade de arrecadação fiscal (esta sustenta-se basicamente nas rendas do 
petróleo e gás), a falta de investimentos em infraestrutura, e a falta de 
competitividade na economia; representam os riscos, mas também as 
potencialidades, que se bem administradas poderiam elevar as condições de 
vida do povo timorense e garantir ao governo local a obtenção das metas 
estabelecidas no PND e ODM. 


