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DA POBREZA

Desafio
Desde a sua independência em 1999, Timor-Leste tem enfrentado desafios de desenvolvimento em todas as 
dimensões. Uma das prioridades do país é reduzir a pobreza e melhorar a vida do povo timorense. Visto que 
a agricultura é a principal fonte de subsistência para cerca de 80 por cento da população de Timor-Leste, é 
importante melhorar os meios de subsistência dos agricultores timorenses, a fim de enfrentar estes desafios.

No entanto, há muitos desafios que os agricultores timorenses enfrentam; por exemplo, a maioria dos agriculto-
res não possuem a terra que cultivam. Também têm acesso limitado às tecnologias e práticas necessárias para 
uma produção agrícola sustentável e eficiente. O uso de pesticidas e fertilizantes agrotóxicos ainda é ampla-
mente difundido. A produção de cultura não é suficientemente variada. Finalmente, as perdas pós-colheita são 
comuns, uma vez que os produtos frescos são vendidos diretamente sem serem processados.

Rumo a uma Solução
Em 2003, a Tailândia e o Timor-Leste assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) sobre Cooperação 
Econômica e Técnica, refletindo a determinação da Tailândia em ajudar o desenvolvimento de Timor-Leste em 
vários domínios, especialmente na agricultura, no qual Tailândia tem conhecimentos especializados. A Filosofia 
da Economia de Suficiência (FES), definida e apresentada por sua Majestade o falecido Rei Bhumibol Adulyadej, 
tem sido o núcleo do desenvolvimento da Tailândia há mais de 40 anos. É uma das abordagens alternativas 
para realizar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que a Tailândia tem partilhado com a comu-
nidade internacional.

Com base no MoU, o Modelo de Estabelecimento do Centro de Transferência de Tecnologia e Aldeia, baseado 
no FES em Hera, foi um dos projetos lançados pela Agência de Cooperação Internacional da Tailândia (TICA). 
O projeto iniciou a aplicação do FES com o objetivo de erradicar a pobreza e promover o desenvolvimento 
sustentável em Hera, um subdistrito próximo a Dili.

O projeto apresenta uma característica única: É um híbrido de cooperação Sul-Sul e triangular. A cooperação 
bilateral ocorreu de 2010 a 2015, e mais tarde, foi expandida e gerida no quadro trilateral, ‘ a Economia De Sufici-
ência e a Promoção das Empresas no Projeto do Setor Agrícola entre a Tailândia, Alemanha (GIZ), e Timor-Leste, 
de 2016 a 2017.

Durante a primeira fase da cooperação bilateral, foi criado um modelo de uma aldeia sustentável em Hera. Os 
esforços centraram-se na melhoria das capacidades dos agricultores timorenses nas práticas necessárias para 
uma produção agrícola sustentável e eficiente, com base no FES, tais como, o cultivo de múltiplas culturas, a 
produção local e a utilização de fertilizantes orgânicos, alimentos orgânicos animais, aquicultura e produção de 
valor acrescentado. A capacitação foi organizada por especialistas tailandeses de uma forma interativa para os 
agricultores timorenses, incluindo jovens agricultores promissores, e com o envolvimento da população local 
para promover o conceito de propriedade.

Aproveitar a cooperação triangular como uma forma inovadora de cooperação Sul-Sul pode ajudar a mo-
bilizar, de forma prospectiva, os recursos e conhecimentos de cada parte envolvida e, assim, trazer maiores 
benefícios de desenvolvimento do que se cada um agisse por conta própria. a Tailândia procurou reforçar o 
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projeto através da parceria trilateral. A Alemanha, através da Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), foi convidada a 
participar no projeto para compartilhar a sua experiência em plane-
jamento e gestão eficiente utilizando ferramentas como a Gestão 
Baseada em Resultados (GBR).

As sessões conjuntas de treinamento foram organizadas para pro-
mover um entendimento integral tanto do FES quanto da gestão de 
projetos através do conceito de GBR. Os agricultores que aderiram à 
formação foram encorajados a aplicar estes conceitos a ações con-
cretas, incluindo o desenvolvimento e implementação de um plano 
comunitário que atualizaria os seus produtos chave selecionados 
para satisfazer as exigências do mercado. Foi interessante notar que 
mais de 60 por cento da população em Timor-Leste tinha menos de 
30 anos de idade. Essa geração emergente ativa e mais jovem trouxe 
potencial e oportunidades para ideias e abordagens inovadoras, evi-
denciado pela equipe e o coordenador do projeto.

Os benefícios foram dobrados. Primeiro, a cooperação triangular 
conduziu a um aumento do rendimento de determinados  mu-
nicípios  rurais  através  de uma maior produtividade agrícola e 
comercial das empresas. Os participantes do projeto relataram 
que sua renda foi aumentada em torno de 50 por cento. Os 
custos de produção diminuíram à medida que aprenderam a 
transformar os recursos locais em materiais necessários para 
produções agrícolas, tais como pesticidas e fertilizantes or-
gânicos; o rendimento aumentou à medida que aprenderam 
mais sobre gestão agrícola e comercialização. Segundo, tanto os 
agricultores timorenses, quanto os capacitadores e especializados tai-
landeses, tiveram a oportunidade de aprender o conceito alemão de 

gerenciamento e planejamento de projetos e puderam reproduzir o 
conceito em outros projetos de cooperação para o desenvolvimento.

Além disso, estes jovens agricultores timorenses comprometeram-se 
a virarem modelos para outros. Eles estavam ansiosos para comparti-
lhar seu aprendizado sobre o FES e a metodologia de gerenciamento 
de projetos, bem como sua aplicação prática no desenvolvimento 
de negócios obtidos com sua experiência em primeira mão. Para ga-
rantir resultados sustentáveis desta cooperação de desenvolvimento, 
foram organizados workshops e atividades de acompanhamento 
para desenvolver um currículo e manuais no padrão FES e GBR. Este 
currículo e os manuais ajudam a garantir que o sucesso e as lições 
aprendidas com o projeto, ‘Modelo de Estabelecimento do Centro 
de Transferência de Tecnologia e Aldeia baseado no FES de sua 
Majestade o Rei em Hera,’  possam ser reproduzidos em outras áreas. 
Com o sucesso em Hera, o projeto foi posteriormente estendido para 
outras áreas, como Ulmera, Lihu e Metinaro.

Como resultado deste projeto, não só o objetivo de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS) 1 foi alcançado, como também os ODS 2, 4, 6, 
bem como 17, através da parceria trilateral forjada entre a Tailândia,Ti-
mor-Leste e a Alemanha, tanto a nível oficial como a nível individual.

Contato:
Nome: Unidade de Filosofia da Economia de Suficiência (FES) 
e Desenvolvimento
Organização: Agência de Cooperação Internacional da Tailân-
dia (TICA), Ministério das Relações Exteriores
E-mail: Sepinfo.tica@gmail.com

NOME DO PROJETO: Economia de Suficiência e Promoção de Negócios no Setor Agrícola
PAÍSES/REGIÕES: Alemanha, Tailândia, Timor-Leste
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