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RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO NACIONAL N.º 9/2016

de  18  de  Maio

RECOMENDA   AO   GOVERNO   A   ADOÇÃO   DE
MEDIDAS   URGENTES   DE   INFORMAÇÃO   E

SENSIBILIZAÇÃO   PARA   A   PRESERVAÇÃO   DO
MEIO   AMBIENTE

Constatando a acumulação cada vez maior de resíduos no mar,
nas praias, nas ribeiras, nas montanhas e nas ruas em geral;

Considerando a gravidade dos danos causados à saúde e vida
das pessoas, ao ambiente e às infraestruturas em resultado da
acumulação de resíduos;

Tendo em conta a importância e necessidade imperativa da
proteção do ambiente para uma existência saudável, para o
desenvolvimento sustentável do país e para o desenvolvimento
do turismo como atividade fomentadora do crescimento
económico, em prol da geração atual e das gerações vindouras;

Louvando as iniciativas desenvolvidas pelo Governo e pela
sociedade civil com vista à proteção do meio ambiente;

Sublinhando a necessidade de uma maior aposta na educação
e sensibilização da sociedade para a preservação do ambiente
e do património natural de Timor-Leste;

O Parlamento Nacional resolve, nos termos do artigo 92.º da
Constituição da República, recomendar ao Governo que:

1.  Promova campanhas de sensibilização para o consumo
sustentado e redução da produção de resíduos, nomeada-
mente a redução do uso de sacos de plástico;

2.   Adote medidas junto dos operadores económicos para a
substituição de sacos e embalagens de plástico por outros
feitos a partir de materiais reutilizáveis e recicláveis;

3.   Incentive e apoie a produção nacional de sacos e embala-
gens feitos a partir de materiais reutilizáveis e recicláveis;

4.   Aumente, nas zonas habitacionais, nomeadamente nas que
ficam situadas junto das ribeiras, o número de locais
destinados especificamente ao depósito e recolha de
resíduos;

5.   Promova a colocação de contentores apropriados para o
depósito de resíduos nos locais de maior concentração de
pessoas, como parques, jardins, praias e outros locais de
lazer, nas escolas, ruas comerciais e pontos de venda
ambulante;

6.   Promova a separação e recolha seletiva de resíduos, nomea-
damente, organizando espaços especialmente destinados
à recolha de plásticos, vidros, baterias, pilhas, eletrodo-
mésticos e equipamentos eletrónicos, como computadores
e telemóveis, bem como de cabos de metal e cabos de fibra
ótica;

7.   Promova a recolha separada e tratamento de óleos usados,
nomeadamente de óleos alimentares e óleos de motores, e
o seu aproveitamento como fonte alternativa de energia;

8.   Incentive e promova a reciclagem de resíduos;

9.  Desenvolva campanhas de informação e sensibilização da
população para a importância da conservação dos recursos
marinhos;

10. Promova campanhas de informação e sensibilização da
população para a necessidade urgente de preservação do
ambiente.

Aprovada em 9 de maio de 2016.

Publique-se.

O Presidente do Parlamento Nacional,

Adérito Hugo da Costa

DELIBERAÇÃO  DO  PARLAMENTO  NACIONAL  N.º  2/2016

ELEIÇÃO  DO  PRESIDENTE  DO  PARLAMENTO
NACIONAL

O Parlamento Nacional delibera, nos termos e para os efeitos
previstos na alínea a) do n.º 4 do artigo 95.º da Constituição da
República e no artigo 15.º do Regimento do Parlamento
Nacional, eleger o Senhor Deputado Adérito Hugo da Costa
para Presidente do Parlamento Nacional.

Aprovada em 5 de maio de 2016.

Publique-se.

O Presidente do Parlamento Nacional,

Adérito Hugo da Costa
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