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Resumo 

A cultura do café constitui uma das mais importantes riquezas de Timor Leste. Desde o séc. XIX até à 
actualidade é o produto agrícola mais exportado e a principal fonte de rendimento das gentes que 
vivem nas montanhas. Neste longo percurso de mais de um século, moldou o território e a vida dos que 
o habitam.  

Nesta comunicação pretendemos caracterizar a economia do café em Timor leste, analisando o papel 
que a cultura pode desempenhar no esforço conjunto de valorização e promoção do sector.  

O café substituiu o sândalo como fonte de riqueza para as gentes de Timor-Leste. Esta substituição 
correspondeu a uma alteração na paisagem de muitas das zonas rurais de Timor-Leste pela alteração do 
coberto vegetal e do padrão cultural dominante. Nos dias de hoje a cultura do café é importante nos 
distritos do Centro-Oeste do território, está presente em mais de 30% das famílias rurais e é uma 
importante fonte de rendimento principalmente na altura da colheita. Para além da reconhecida 
importância do café no plano social e económico é urgente e necessário analisar a potencialidade deste 
recurso no que representa de cultura e identidade.  

Diferentes investigadores têm colocado em relevo que o consumo e a valorização de bens 
gastronómicos compreendem um momento objectivo, apenas relacionado com o alimento, e um 
momento subjectivo, ligado à sua simbologia. 

Neste sentido, de forma a apoiar a competitividade do sector do café em Timor Leste, nomeadamente 
no âmbito comercial e turístico, é necessário produzir e divulgar conhecimento sobre o mesmo, não só 
de cariz económico, mas também de cariz cultural. Importa pois identificar pessoas, percursos, sinais na 
paisagem. Escrever e divulgar a sua História e os seus Patrimónios.  

A valorização da cultura do café, começando por honrar todos quantos se dedicam a esta actividade, 
ontem e hoje, constitui também uma ferramenta poderosa na política desenvolvimento nacional, 
actualmente apostada em fomentar a Agricultura, a Agro-indústria e o Turismo (Plano Estratégico de 
Desenvolvimento, 2011-2030).    
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