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É formado por vários tipos de florestas que
são as quais como Floresta de terra baixa 64
%, Terras de matas e gramineas 3,61%,
Floresta litoral e mangues 1,69 %, Florestas
montanhosas tropica perene 7,75% e floresta
de pantanos e lagos 0,45%

As especies de arvores mais valiosas que
existem são o Sândalo (Santalum album)
Paurosa (Pterocarpus indicus), Teca (Tectona
grandis), (Toona sureni), Pauferro (Intsia
bijuga) e muitos outros



Quase 75-80 % das comunidades nas
areas rurais vivem sob o risco de linha
pobreza, e estes vivem dependentemente
dos recursos florestais para as suas
sobrevivências



Timor leste não é muito rico em florestas
mas visando a sua cobertura quase 80 %
do total da área terrestre do país. Há
plantações florestais de Tecas foram
estabelecidas durante o tempo Português
a cerca de 3,384 hectares e cerca de 4,660
hectares foram estabelecidas durante o
tempo indonésio.



Há Produtos florestais não leinhosas que
estão disponíveis em grande abundância
inclui rotas, bambo, palmeiras, tamarindo
e mel que vai desenvolvendo e mais tade
há dar receitas á nação.



A. A cobertura florestal e a sua
transformação

Timor Leste contem total área florestal
de 1.160.214,2 ha ou equivalente a 77,78
% do total da área terrestre do país.

Foi determinado pelo governo baseando
pelos seus usos 745,145 hectares, ou
quivalente de 5 1%.



B. Degradação de Florestas:
Ocorrendo a uma taxa anual de 1,1% por causa das 
intervenções humanas :

1. Pressão demográfica: a renda per capita anual
de EUA $ 480, o aumento anual da população
de de 2,56% - as pessoas exercem pressão
sobre os recursos florestais para satisfazer as
suas necessidades

2. Culturas de Rotativas : 75% da população do
Timor Leste vive em áreas rurais e envolvem
na agricultura sequeiro principalmente de
forma agricultura itinerante.



3. Lenha : 93% das necessidades domésticas
de energia de população é abastecida com
madeira

4. Problemas de gestão: a insuficiencia de
dados florestais, a falta de limite da area
floresta, capacidade limitada do pessoal
florestal, equipamento e instalações
inadequadas, falta de coordenação entre os
diferentes órgãos, insuficiência de
regulamentações florestais e recursos
financeiros limitados



1. Para coletar e analisar informações sobre
recursos florestais serem utilizados como
base no planeamento e tomada de
decisão.

2. Para implementar atividades de
reabilitação em áreas altamente críticos
para restaurar imediatamente o seu
equilíbrio ecológico

3. Para incentivar a participação das
comunidades rurais e outros
interessados na reabilitação da floresta e
actividades de conservação.



4. Para estabelecer a cooperação com várias
agências governamentais e desenvolver
ligações com agências internacionais
para garantir apoio adicional para a
reabilitação da flor

5. Para desenvolver a lei florestal,
regulamentos florestais , Plano Piloto
lorestal, aquisição de equipamentos
essenciais para o funcionamento e
construir a capacidade do pessoal
existente



6.  Para reabilitar e conservar os recursos  
florestais de  Timor - Leste para manter 
o equilíbrio ecológico propício para a 
produção de alimentos, empregar 
geraçoes nas areas rurais em atividades 
florestais, suprir as necessidades 
internas de produtos florestais e 
contribuir significativamente para o 
desenvolvimento económico global do 
país.



Timor-Leste é uma sociedade de base-rural que

dependente com ambiente natural para a

sobrevivência:

� Recursos principais: pessoas, culturas

tradicionais únicas que globalmente

importante, ambiente natural intactos (terras,

florestas, ribeiras, flora, fauna,marinho)
�



� Desenvolvimento Ecologico Sustentável

(ESD):

Proteção e reabilitação de economia base

rural que existe, enquanto desenvolvendo

economicas novas que rotegem e aumente

o natural e a riqueza cultural para assegurar

o desenvolvimento sustentável para longo

praso



� Proteger a biodiversidade , cultural e
recursos históricos que globalmente muito
importantes

� Proteger, aumentar e administrar bacias
hidrográficas, recursos naturais, marinhos,

� Desenvolvimento sustentável: alcancar
sustentos sustentáveis para o presente e no
futuro por:

- Protecção do ambiente e recursos naturais
(terra, aguas, ar, florestas, marinho) para a
economia da base rural existente.

-



- Provisão de oportunidades para

desenvolvimento de economias novas

sustentáveis eg: eco-turismo, produtos

orgânicos, oportunidades ao sob a

convenções internacionais, como comercio

de carbono (UNCCC)

� Em alinhar com longo praso do Plano

Desenvolvimento Nacional, a desenvolver

estratégia e obrigação sob a Constituição de

RDTL e Convenções de ONU





Timor-Leste:  

Internacionalmente reconhecida de alta 
prioridade para  conservação de biodiversidades 
terrestre e marinha, que existe  dentro da região
‘Wallacea  de uma área de terra com diversidade 
alta e biotas unicas  

Parque Nacional Nino Conis Santana :
Maior area intato e mais importante para 
biodiversidade na  Ilha de Timor  

Endemismo de alto  nivel (espécie unicas de 
Timor), vários espécies novos a ciência   

Pássaros: 2 espécie globalmente impotantes, 14 
especies impotantes em Timor-Leste 

�



� Morcegos: 16 espécie importantes 4 especies novas 
a ciencia  

� Flora: 12 comunidades de vegetação globalmente 
importante; 4 espécie  de árvore globalmente 
importante  

� Floresta de Lore e muito importante  em regiao 
Sudeste  Ásiatico  

- Costa intacta extensa para gradientes de vegetação 
interiores: nível   de domar ate 1000 m  

-



Um dos exemplos mais intactos de 
Floresta tropical de Planicie Tropical  

� Ecossistemas marinhos: diversidade 
extensa, intacta, alta: recifes de corais, 
mangroves, água funda,  

� Espécie marinha: populações 
importante de peixe, tartarugas, 
dugongs,  baleias, golfinhos, tubarões…



� Área foi habitada continuamente durante
mais de 40,000 anos

� Cultura tradicional continuando em
práticas que incluem actividades de
sustento contínuas, práticas agrícolas e
pesqueiras, convicções espirituais,
práticas cerimoniais, e sistemas
habituais de terra e posse de mar

�



� Mais de 100 lugares arqueológicos, 
inclusive a evidência mais     cedo de 
ocupação por humanos modernos além 
do Estante de Sunda

� Lugares importantes na história de 
colonial português, ocupação    da 
Segunda Guerra Mundial, um lugar 
seguro de resistência para o movimento 
de guerilhia na luta para 
independência contra  ocupação 
indonésia  











Antiga Pousada de Tutuala Guerilheiro Nino Konis santana



Guerilheiro Nino Konis santanaGuerilheiro Nino Konis santana
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Lago de Iralalaro umas partes do Parque Nacional





Uma aguia  olhar a vida futura No fim a aguia foi cacda sem 

alcancar  a vida futura



Uma arvore de canarium vulvare  

com raiz  tabulado



Uma das montanhas de Paitchau combinado

com a planicie aluvial de Iralalaro




