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Reconhecendo a sintonia entre os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável e a política definida no nosso Plano
Estratégico de Desenvolvimento.

Considerando a relevância de manter firme a nossa posição na
defesa do objetivo 16 “Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para um desenvolvimento sustentável,
providenciar a todos acesso à justiça e construir instituições
inclusivas e responsáveis a todos os níveis”, o qual foi incluído
na lista de objectivos em resultado de um longo trabalho de
divulgação e apoio da comunidade internacional no qual Timor-
Leste também participou ativamente;

Reconhecendo que os 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável a serem aprovados pelos líderes de todo o Mundo,
em Nova Iorque, em Setembro de 2015, serão implementados
para o benefício da nossa geração e das gerações vindouras;

Considerando ainda o empenho de Timor-Leste no alcance
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a neces-
sidade de serem constituídos mecanismos que permitam levar
a cabo ações de implementação dos mesmos.

Assim,

O Governo resolve, nos termos da alínea p) do n.º 1 artigo 115.º
da Constituição da República, o seguinte:

1.  Reconhecer a necessidade de alcançar os seguintes
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável:

a) Erradicar todas as formas de pobreza;

b) Erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar e
melhorar a nutrição, e promover uma agricultura
sustentável;

c) Assegurar vidas saudáveis e promover o bem-estar
para todos em todas as idades;

d) Assegurar uma educação de qualidade  inclusiva e
igualitária e promover oportunidades de aprendizagem
de longa-duração para todos;

e) Alcançar a igualdade do género;

f) Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável de
água e saneamento para todos;
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de  23  de  Setembro

OBJECTIVOS  DE  DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

Considerando a importância dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável, também designados Objectivos Globais
do desenvolvimento Sustentável, enquanto metas de
desenvolvimento susceptíveis de serem medidas, identificados
através de vários mecanismos de consulta e diálogo
internacional constituídos pelo Secretário-Geral das Nações
Unidas, dos quais se destaca o trabalho do Painel de Alto
Nível de Pessoas Eminentes;
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g) Assegurar a todos o acesso a uma energia moderna,
acessível, segura e sustentável;

h) Promover um crescimento económico sustentado,
inclusivo e sustentável, emprego completo e produtivo
e trabalho decente para todos;

i) Construir infraestruturas resilientes, promover uma
industrialização sustentável e inclusiva e desencadear
inovação;

j) Reduzir as desigualdades no interior e entre os países;

k) Fazer com que as cidades e os aglomerados populacio-
nais sejam inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis;

l) Assegurar um consumo sustentável e padrões de
produção;

m) Tomar ações urgentes para combater as alterações
climáticas e respetivos impactos;

n) Conservar e usar de forma sustentável, os oceanos,
mares e recursos marinhos para um desenvolvimento
sustentável;

o) Proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos
ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as
florestas, combater a desertificação, travar e reverter a
degradação das terras e travar a perda de biodiversi-
dade;

p) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para um
desenvolvimento sustentável, providenciar a todos
acesso à justiça e construir instituições inclusivas e
responsáveis a todos os níveis;

q) Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a
parceria global para o desenvolvimento sustentável.

2. Estabelecer o Grupo de Trabalho dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, a ser nomeado por
despacho do Primeiro-Ministro,com o objetivo de
coordenar e acompanhar a implementação das ações neces-
sárias para se alcançarem os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável.

3.    A presente Resolução entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação.

Aprovado em Conselho de Ministros em 21 de Setembro de
2015.

Publique-se

O Primeiro-Ministro.

____________________
Dr. Rui Maria de Araújo
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REGIMENTO  DA  COMISSÃO  INTERMINISTERIAL  DE
SEGURANÇA

A Lei n.º 2/2010, de 21 de Abril, Lei da Segurança Nacional,
criou a Comissão Interministerial de Segurança, enquanto
órgão de consulta do Primeiro-Ministro para a coordenação
política do Sistema Integrado de Segurança Nacional, definindo
as suas competências e composição e remetendo para o
Conselho de Ministros a competência para aprovar o respetivo
regimento.

Neste sentido, surge a necessidade de aprovar um conjunto
de regras que disciplinem a organização e funcionamento das
reuniões da Comissão Interministerial de Segurança, de forma
a permitir um tratamento correto aos assuntos da área da sua
competência, assegurando ao mesmo tempo um secretariado
às reuniões que preste apoio técnico e administrativo e
assegure a confidencialidade dos assuntos sujeitos à
apreciação da CIS.

Assim,

O Governo resolve, nos termos n.º 4 do artigo 28.º da Lei n.º 2/
2010, de 21 de Abril e do n.o3 do artigo 115.o da Constituição da
República, o seguinte:

Aprovar o Regimento da Comissão Interministerial de
Segurança, constante do anexo à presente Resolução, da qual
faz parte integrante.

Aprovado em Conselho de Ministros em 21 de Setembrode
2015.

Publique-se

O Primeiro-Ministro,

____________________
Dr. Rui Maria de Araújo

ANEXO
REGIMENTO  DA  COMISSÃO  INTERMINISTERIAL  DE

SEGURANÇA

Capítulo  I
COMISSÃO  INTERMINISTERIAL  DE  SEGURANÇA

Artigo 1.º
Definição

A Comissão Interministerial de Segurança (CIS) é o órgão de
consulta do Primeiro-Ministro para a coordenação política do


