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RESOLUÇÃO  DO  GOVERNO  N.°  6 /2019

de  6  de  fevereiro

REDUÇÃO   DA   UTILIZAÇÃO   DE   PRODUTOS
PLÁSTICOS   DE   UTILIZAÇÃO   ÚNICA   OU

DESCARTÁVEL   NA   ADMINISTRAÇÃO   PÚBLICA

Considerando que a poluição provocada pela utilização de
produtos de plástico constitui um dos principais desafios que
se colocam à humanidade.

Tendo presente que aproximadamente metade dos produtos
de plástico fabricados são descartáveis, destinando-se a ser
utilizados uma única vez.

Tomando consciência de que, anualmente, cerca de  treze
milhões de toneladas de plástico acabam por ficar depositados
nos oceanos, mares, lagos e rios, degradando-se em
micropartículas que se introduzem na cadeia alimentar das
espécies marinhas, criando riscos para a sobrevivência destas
e para a saúde humana.

Atendendo a que, além da ameaça que representa para a
biodiversidade nos habitats marinhos e dos riscos para a saúde
humana, o significativo aumento da quantidade de
micropartículas de plástico nos oceanos tem consequências
negativas para a economia global.

Reconhecendo que a qualidade ambiental dos habitats
marinhos é importante para toda a humanidade, mas tem
especial relevância para a economia dos Estados insulares,
atendendo à importância estratégica que os sectores das
pescas e do turismo têm para as economias nacionais destes.

Reafirmando o compromisso assumido pelo Governo no seu
programa de implementar a “política de zero plástico” em todo
o território e de desenvolver programas eficazes de combate
ao plástico, com vista à sua substituição sempre que possível.

Procurando cumprir os objetivos n.os 12 e 14 dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, adotados pelo Executivo
Timorense, através da Resolução do Governo n.o 34/2015, de
23 de setembro, e que consistem, respetivamente, em garantir
padrões de consumo e de produção sustentáveis (através da
redução substancial da geração de resíduos por meio da
prevenção, redução, reciclagem e reutilização) e em conservar
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e usar de forma sustentável os oceanos, mares e os recursos
marinhos para o desenvolvimento sustentável (através da
prevenção e significativa redução da poluição marítima de
todos os tipos, especialmente a que advém de atividades
terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição por
nutrientes).

Dando cumprimento à Resolução do Parlamento Nacional n.°

12/2018, de 10 de outubro, que recomendou ao Governo que
tome medidas para a defesa e conservação do meio ambiente.

Respeitando o disposto pelo artigo 61.o da Constituição da
República que consagra o direito de todos a um ambiente de
vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de
melhorar o ambiente em prol das gerações vindouras.

Promovendo o cumprimento do disposto pela alínea f) do artigo
6.o da Lei Fundamental da República que estabelece, para o
Estado, o objetivo fundamental de proteger o meio ambiente e
preservar os recursos naturais.

Assim,

O Governo resolve, nos termos das alíneas a), l) e o) do artigo
115º da Constituição da República Democrática de Timor-Leste,
o seguinte:

1.  Aprovar medidas tendentes à redução da utilização de
produtos plásticos de utilização única ou descartável na
administração pública;

2.   Determinar que as disposições da presente resolução se
aplicam a todos os órgãos e serviços da administração
direta e da administração indireta que se encontrem sob a
direção ou sob a superintendência e tutela do Governo;

3.  Estabelecer que, para efeitos de aplicação da presente
resolução, são “produtos plásticos de utilização única ou
descartável” aqueles que sejam fabricados total ou
parcialmente a partir de plástico de origem fóssil e que não
sejam concebidos, projetados ou colocados no mercado
para ter mais do que uma utilização;

4.   Proibir os órgãos e serviços da administração pública a que
alude o n.° 2 de comprar e de utilizar no âmbito da sua
atividade, nomeadamente, os seguintes produtos plásticos
de utilização única ou descartável:

4.1. Recipientes que tenham por finalidade reter líquidos,
nomeadamente garrafas, com capacidade de retenção
inferior a mil e quinhentos mililitros;

4.2. Copos para água, café ou quaisquer outras bebidas;

4.3. Pratos e taças;

4.4. Talheres;

4.5. Palhinhas e palhetas;

4.6. Flores e outros bens destinados a fins decorativos;

4.7. Quaisquer bens destinados a finalidades de
merchandising ou de marketing;

5.   Permitir que, na impossibilidade de substituir a utilização
de produtos plásticos de utilização única ou descartável,
se recorra ao uso de produtos com as seguintes característi-
cas e de acordo com seguinte ordem de prioridades:

5.1. Produtos de plástico simples;

5.2. Produtos de plástico de baixo risco (LDPE, PP ou
HDPE);

6.   Excepcionar da proibição prevista no n.° 4, e na medida do
estritamente necessário, os serviços que desenvolvam a
sua atividade nos sectores da defesa e segurança, até ao
dia 1 de janeiro de 2020;

7.  Sujeitar a utilização de produtos plásticos de utilização
única ou descartável, ao abrigo dos n.os 5 e 6, ao dever de
notificação ao membro do Governo responsável pela área
de governação do ambiente, o qual fica incumbido de
acompanhar e de avaliar a aplicação da presente resolução
e de apresentar relatórios trimestrais ao Conselho de
Ministros sobre a mesma;

8.   Determinar que cada órgão e organismo autónomo designe
um dos respetivos dirigentes para desempenhar as funções
de pessoa de contacto do Governo responsável pela área
de governação do ambiente para efeitos de acompanha-
mento e de avaliação da aplicação da presente resolução e
para diligenciarem junto dos serviços responsáveis pela
realização de compras o cumprimento desta;

9.  Solicitar que o membro do Governo responsável pela área
de governação do ambiente organize no âmbito da
administração pública ações de sensibilização dos
funcionários públicos, dos agentes e dos trabalhadores
da administração pública para a necessidade de eliminar o
consumo de produtos plásticos de utilização única ou
descartável;

10. Instruir os Departamentos Governamentais responsáveis
pela educação, desporto e juventude, pelo ensino superior,
ciência e cultura, pela comunicação social e pelo ambiente
para que desenvolvam uma estratégia de informação e de
sensibilização pública da população para as questões da
redução da utilização de produtos de plástico e para a
necessidade de promover a reciclagem;

11.  Determinar que a presente resolução do Governo entra em
vigor no dia 1 de março de 2019.

Aprovado em Conselho de Ministros em 30 de janeiro de 2019.

Publique-se.

O Primeiro-Ministro,

_______________
Taur Matan Ruak


