






















































Diálogo sobre plásticos: a
caminho do tratado 
internacional

Geneva Beat Plastic
Pollution Dialogues

Brasilia,1º de março de 2023.

O caminho do 

Brasil na 

prevenção e 

no combate ao

lixo plástico



Linha do tempo

• Política Nacional do Meio Ambiente1981

• Internalização da Convenção de Londres (Prevenção 
da Poluição Marinha por alijamento de resíduos)

1982 

• Internalização da Convenção da Basiléia1993

• Política Nacional de Resíduos Sólidos  (gestão 
compartilhada, logística reversa, inclusão social)

2010

• Compromisso Voluntário para Prevenção e Combate ao 
Lixo no Mar (Conferência dos Oceanos, Nova Iorque)

2017

• Regulamentação Programas: Pró-Catadores e Recicla+2023



Iniciativas para prevenção e combate à
poluição por plástico

• Implementação dos sistemas de logística reversa: embalagens em geral, embalagens plásticas

de óleos lubrificantes, de agrotóxicos e de medicamentos, e eletroeletrônicos;

• Experiências exitosas de programas de capacitação e inclusão social dos catadores;

• Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar (2019 – em revisão);

• Projeto de Parcerias GloLitter (GloLitter Partnerships) – IMO/FAO/Noruega.



Desafios para o enfrentamento da poluição 
por plásticos 

• Incentivo à ciência, tecnologia e inovação para substituição, reciclagem e reaproveitamento de

plástico, com inclusão social;

• Fomento a pesquisas sobre microplásticos;

• Mudança nos padrões de produção, consumo e descarte de plástico, com estimulo à redução 

e à eliminação daqueles de uso único;

• Atualização e execução do Plano de Implementação Nacional da Convenção de Estocolmo

sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (POP).



Expectativas

• Cooperação multilateral para troca de experiências

• Celeridade nas negociações do instrumento legalmente vinculante 

e compromisso com sua ratificação



OBRIGADA!

Larissa Godoy
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Departamento de Oceano e 
Gestão Costeira

Secretaria de Mudança do Clima
larissa.godoy@mma.gov.br

Marília Viotti
Analista Ambiental

Departamento de Gestão de 
Resíduos

Secretaria de Qualidade Ambiental
marilia.viotti@mma.gov.br

mailto:larissa.godoy@mma.gov.br
mailto:marilia.viotti@mma.gov.br
























Resultados Preliminares do Estudo Sobre:

Análise dos Impactos Socioeconómicos do Uso do Saco de Plástico

Ministério da Terra e Ambiente

Maputo, Março  de 2023



I. Contexto

A problemáticas do impacto ambiental para a 
humanidade do uso do Plástico/Saco Plástico  é:

• Antigo 

• Unânime 

• Certo

As  intervenções no sentido de banimento 
provocam debate:

• Afecta o Ambiente 

• Afecta a Sociedade

• Afecta o Estado ( e o Governo)

• Sector produtivo (Privado)

Mas está claro que:

A gestão de resíduos sólidos - é 
muito importante para a 

melhor as condições do meio 
ambiente e da saúde das 

pessoas – o plástico influencia 
bastante

Produção anual global de 
plásticos aumentou 

dramaticamente, devido:

•Ampla  aplicação em diversos 
processos económicos de produção

•Baixo custo - principais aplicações na 
indústria de embalagens;

Vários países implementaram 
medidas para limitar e/ou 

controlar o uso de plásticos de 
uso único em suas economias

•Sanções legais e políticas

A implementação dessas 
medidas geram ganhos e 

prerdas para os diferentes 
grupos Interessados

Interessa avaliar os impactos 
que estas medidas geram 

sobre a sociedade, ambiente e 
a economia

•Os resultados da avaliação devem  
permitir que as alternativas de 

soluções e decisões sejam baseadas na 
evidência



II. Objectivos do Estudo

Analisar  os impactos socioeconómicos do banimento da produção e comercialização 
de sacos plásticos nos diferentes grupos interessados, da actual versão da proposta 
de banimento da produção e comercialização de sacos plásticos em Moçambique

Mapear e identificar os 
potenciais impactos 
socioeconómicos da 

introdução e aplicação 
da lei do banimento da 

produção e 
comercialização de 

sacos plásticos;

Identificar os principais 
actores e intervenientes 
da cadeia de produção 
e comercialização de 

sacos plásticos, 
potenciais afectados 

pela aplicação da lei do 
banimento da produção 

e comercialização de 
sacos plásticos;

Analisar os potenciais 
impactos 

socioeconómicos da 
introdução da lei de 

banimento da produção 
e comercialização do 

saco plástico em 
Moçambique;

Propor medidas para 
que as preocupações 

ambientais contidas na 
proposta de banimento 
de sacos plásticos sejam 

atendidas com o 
mínimo de prejuízos 
para as empresas do 

sector e os ganhos por 
si gerados na economia.



III. Metodologia

AQUA

MTA

DINAB

CEP- Nampula

IIP

Repensar

Unilurio

PROCAMPO Limitada

UEM

WWF

Amopão

FEMATRO -Nampula

IUCN

ACIANA NPL

Governo

MIC (DNI, e DASP)

CTA - Pelouro da Industria 

CTA - Assessores e Indústria

Organizações - 17

Pessoas Envolvidas - 52



IV. RESULTADOS  



A que medidas se recorre para resolver o problema e quão efectivas estão sendo

Muitos países implementaram várias iniciativas - medidas legais e políticas tendentes a limitar (gerir) e/ou controlar o uso de 
plásticos em suas economias.

A discussão da efectividade das medidas implementadas pelos governos para resolver esta crise encontram uma dicotomia, mas os
efeitos socioeconómicos dessas medidas são claros

Vários grupos sociais podem beneficiar-se como podem ser afectados negativamente. 

• Os retalhistas são impactados negativamente no curto prazo, mas beneficiados no longo-prazo. 

• Os consumidores sofrem pelo aumento do custo  em um ano que depois diminuem no tempo,

• As cidades  ganham em termos de redução de custos na gestão de resíduos sólidos, 

• Os fabricantes perdem em receitas assim como a sociedade perde em empregos, mas ganham a longo prazo oportunidades  quando expandem a produção de sacolas 
reutilizáveis e, chegam mesmo a registar economias

Moçambique vem implementando um conjunto de medidas e iniciativas para melhorar a gestão de resíduos sólidos: 

• Decreto n.º 13 /2006, de  15 de Junho - Regulamento sobre a Gestão de Resíduos

• Estratégia Nacional sobre a Gestão Integrada de Resíduos (2012-2025)

• Decreto No. 94/2014 de 31 de Dezembro - Regulamento sobre Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos

• Decreto n.º 16/2015 de 5 de Agosto - Regulamento sobre Gestão e Controlo do Saco Plástico

• Decreto No. 79/2017 de 28 de Dezembro - Regulamento sobre a responsabilidade alargada do produtor e importador de embalagens

• A Estratégia Integradas sobre a Gestão de Resíduos 2012-2025; 

• Regulamento sobre a Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos; 

Volvidos 5 anos da aprovacao do Decreto n.º 16/2015 de 5 de Agosto - Regulamento sobre Gestão e Controlo do Saco Plástico – a 
gestão do saco plástico continua a ser um desafio



O que a proposta apresenta e qual é o fundamento

Consequências do 
Plástico 

• A  obstrução de valas de drenagem, as inundações urbanas, 

• As  doenças de origem hídrica (incluindo a malária, a cólera, as 
diarreias e outras), 

• A  perda da fauna marinha e terrestre como impactos negativos da 
proliferação dos resíduos de saco plástico,

• Impactos da poluição do ar resultante da queima do plástico que 
provoca a emissão de dioxinas e furanos que, ao serem inalados são 
prejudiciais a saúde humana e outros seres vivos.

Prevalece o risco de 
saúde pública, da 

biodiversidade e meio 
ambiente e 

infraestruturas – o 
Desenvolvimento 

• Há necessidade de reforçar as medidas de gestão e controlo do saco 
plástico. 

• Há que alinhar-se com os compromissos internacionais e nacionais 
do Governo 

• ODS e no PQG 2020-2024.

O Governo de 
Moçambique pretende 
introduzir uma medida 

mais enérgica:

• Banir a produção, comercialização e importação do (saco) plástico.



Consumidor 

• Empacotamento de produtos alimentares nos 
plásticos (Fast Food)  e castanhas, amendoim, 
etc;

• Surgimento de Doenças; e

• Perda de Rendas familiares).

O produtor e Processadores de produtos 
alimentares

• Continuam a produzir por fraca fiscalização; e

• Perda/Redução do Lucro.

Associação comercial (associações de 
advocacia)

• Membros participam nos órgãos sociais;e

• Perda de Receitas de Cotização.

Importadores 

• Revendedores nacionais informais importam 
de Malawi e Tanzânia; e

• Rendimentos e meios de vida perdem-se ou 
reduzem.

Identificação de Actores e 
como são afectados

Que impactos decorrentes da introducão de medidas
Mapeamento de Actores e de Impactos da Introdução do Regulamento
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Usuário

• Limpeza no Ponto (Empresa)

• ACIANA – Associação Comercial Industrial 
Agrícola de Nampula

• CEP –Nampula

• Associação Industrial do Cajú (AICajú)

• Associação nacional de Jovens 
empresários

• Empresa de Consultoria em Contabilidade 
e Fiscalidade

Advocacia

• ACIANA – Associação Comercial Industrial 
Agrícola de Nampula

• CEP –Nampula

• Associação nacional de Jovens 
empresários

Coordenação

• CEP –Nampula
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Impactos no orçamento da saúde publica 

• devido aos efeitos na saúde da população

Impactos na produtividade 

• população doente

Retirada de Unidades Produtivas do Território 

• Processo de deslocação de outras unidades 
para o país devido a implementação das 
medidas nos países vizinhos

Ambiente

• Positivo por redução dos resíduos

Emprego

• Postos de trabalho e Salários reduzirão

• Perda de fontes de rendimento

Impostos 

• Perda de negócios de venda de saco plástico

Que impactos decorrentes da introducão de medidas

Mapeamento de Actores e de Impactos da Introdução do Regulamento



Que impactos decorrentes da introducão de medidas

Impactos na Indústria Transformadora - Produção, Mão-
de-Obra e Remunerações

• O  peso do valor da produção na indústria toda é 
considerável pois chega a atingir a casa dos 72%. 

• perda de receitas de produção e respectivos impostos 
que ascendem os 1.873 milhões de meticais

• o peso do pessoal ao serviço o sector das Embalagens de 
matérias plásticas é alto.

• 1.500 pessoas que poderão limitar-se de meios de vida 
ou de subsistência por conta do banimento 

• os impactos serão altos e serão sentidos em termos de 
postos de trabalhos e remunerações para os 
trabalhadores gerados
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Codigo de Actividade Designação

22 Artigos de borracha e matérias plásticas

22202 Embalagens de matérias plásticas

22209 Outros artigos  de matérias plásticas, n.e



Que impactos decorrentes da introducão de medidas

Impactos no Comércio Externo

• O peso médio das importações do plástico e 
borracha alcança 3.34% do total das importações 
de bens do país diferentemente às exportações 
que são menores;

• A  importância relativa das importações de 
Plásticos e borracha aumentou enquanto  o peso 
de suas exportações caiu durante o período. 

• O peso das exportações de plástico e Papel 
Celulose aumentou ligeiramente, com o das 
importações praticamente a estagnar nos últimos 
anos do período 

• O banimento da importação pode gerar ganhos 
decorrentes da redução das importações (divisas) 
num total de USD 248.25 Milhões, mas terá que 
aumentar os gastos de importação de 
Papel/Celulose os quais rondam a casa de 
USD117.8 Milhões. 
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Que impactos decorrentes da introducão de medidas

Impactos estimados do lixo plástico no ambiente marinho

•A pesca artesanal é responsável por mais de 89% e 91% do valor e 
volume de produção do sector respectivamente – da qual depende 
maior parte das famílias das comunidades pesqueiras;

•Os pescadores artesanais compõem cerca de 86% dos empregos do 
sector - mais de 332 mil postos de trabalho e seus respectivos 
rendimentos de salários ficam afectados, com a poluição do ambiente 
marinho;

•Com a poluição marinha registam-se perdas nas receitas de exportação 
- Mais de USD 88,9 milhões correspondente a cerca de 14,7 mil 
toneladas por ano do espaço marinho anualmente;

•Há perdas registadas com aumento de custos de importações de mais 
de USD 74,0 milhões anuais;

A presença do plástico no ambiente marinho e a falta de um dispositivo 
que regula a redução ou elimina por completo do plástico e seus resíduos 
no mar resultam grandes perdas socioeconómicas e ambientas:

• Perdas no ecossistema marinho podem ser gigantescas, alcançando os 
USD 16,9 mil milhões de um total de 493.9 mil ha de ecossistemas 
marinhos; 

•A dispinibilidade da proteína animal do peixe marinho pode reduzir em
50% e prejudicar a condicao nutricional de muitas camadas sociais.

Impacto nos ecossistemas marinhos
Preço Unitário 

(USD)
ha km2 Perdas (USD)

Mangais (Shapiro, 2018) (ha/ano) 57 500             264 000      15 180 000 000          

Recifes de Coral (Spalding et al., 2001) 

(km2/ano)
259 500           186 000      2 640         685 080 000                

leitos de reservas marinhas (Marzoli, 

2007) (ha/ano)
24 000             43 900        1 053 600 000             

Total 341 000           493 900      2 640         16 918 680 000          

Impactos 
Valor da Produção 

(USD)
Ton/ano

Impacto direto na pesca 262 964 301,24          244 846,00      

Industrial 21 946 350,93             11 622,00        
Semi-industrial 6 055 636,65               8 806,00          
Artesanal 234 962 313,66           224 418,00      

Impactos 

econômicos mais 

amplos

USD Ton/ano

Impacto na receita de 

exportação
88 892 000,00       14 735,00          

Impacto no custo de 74 000 000,00       79 999,00          
Total 162 892 000,00     94 734,00         

Impacto no emprego Unidades
processamento de pescado 

(MIMAIP 2018)
42 473,00          

pesca comercial (USAID, 2010)
4 512,00            

pescadores artesanais (MP, 

2019)

284 071,00       

Impacto na segurança 

alimentar

Proporção 

Proteica 

proteína animal (Souto, 2014) 50%



V. CONSTATACÕES   



Que impactos decorrentes da introducão de medidas

Constatações

• A introdução destas medidas impacta directa e indirectamente vários grupos da sociedade e sectores económicos. Os

grupos sociais e sectores de actividades a serem afectados compreendem:

• Os produtores (industriais) e importadores que perdem seus negócios e rendimentos, mas também o volume

de mão-de -obra alocado a estes sectores que sacrificam suas fontes de geração de rendimentos e sua condição

de vida.

• Os investimentos para substituir ou modificar os sistemas e processos produtivos, mas

também o treinamento do pessoal para as novas tecnologias;

• Os comerciantes de grande superfície e os pequenos revendedores do plástico, que para além de perderem

as receitas provenientes dos seus negócios, encontram também dificuldades no que se refere a resposta do

consumidor á retirada de circulação do saco plástico e a introdução de um novo produto;

• Os consumidores que deverão se adaptar com as novas alternativas e desembolsar recursos mais altos para

poder adquirir as alternativas ao plástico;

• A percepção é que os ganhos da introdução destas medicas superam as perdas dos sacrifícios gerados na

indústria e na sociedade.



Que impactos decorrentes da introducão de medidas

Constatações

• Os ganhos ambientais são enormes - ganhos superiores a USD 16 mil milhões com a protecção dos ecossistemas;

• Para as autoridades municipais e para os produtores de plásticos - ganhos em saúde pública, na condição de vida dos cidadãos

(reduzindo o peso do custo de saúde e sistemas de protecção social criados pelo estado;

• Acções de conservação do ambiente terrestre e marinho - ganhos em outros sectores - pesca, turismo, agricultura, floresta, pesca;

• A inovação e adaptação resultante das novas praticas ambientalmente saudáveis geram ganhos e efeitos multiplicadores diferenciado;

• Novos e melhores negócios para as comunidades;

• Os consumidores em geral e o sector produtivo industrial vão ajustar-se ao novo conteúdo dos produtos alternativos ao plástico;

• A Presença de eventos extremos com maior frequência e intensidade e com a presença do lixo plástico no meio ambiente os impactos

danos resultantes tornam-se cada vez maiores;

• Os investimentos na resiliência e adaptação podem-se anular;

• Sector privado (CTA e CEPs) reconhece a importância da eliminação do uso do plástico e em particular o saco plástico;

• Mas protecção pelo estado dos investimentos realizados por parte dos industriais e importadores foi considerada a melhor

estratégia por parte dos operadores.



Que impactos decorrentes da introducão de medidas

Conclusões

• Indicação concreta de medidas de transição e a atribuição de um período de referência para a entrada em vigor dos

dispositivos;

• Integrada e abrangente;

• Combinar a implementação de acções estruturantes e permanentes de educação e conscientização ambiental junto à

população;

• A promoção de uma economia circular com foco na modernização ecológica, fabricação sustentável de sacolas plásticas e

estratégias de recuperação, como a reciclagem, como estratégia de longo prazo;

• As alternativas ao saco plástico devem ser: produtos Biodegradáveis;

• A produção deve ser com as especificações (no caso das Excepções) – rotulagem e identificação clara;

• As intervenções do governo e do sector privado devem estar voltadas para a comunidade em oposição à proibição de

sacolas plásticas – estas abordagens provaram ser eficazes em promover comportamentos de cidadania ambiental

em outros países; e

• Ministério de Indústria e Comércio deve também ser responsável por coordenar a comunicação das novas medidas com

(produtores, vendedores e usuários).











Combate à poluição por Plástico 
em São Tomé e Príncipe 

Sulisa Quaresma 



CONTEXTO DO PAÍS

• São Tomé e Príncipe esta situado a cerca
de 300 km da costa ocidental de África,
tendo uma área total de 1001 Km2.

• A ilha de São Tomé, a maior tem uma
área de 859 km², e o Príncipe possui uma
superfície de 142km² .

• Tem 197.700 habitantes (2017)

• Devido a sua Característica e localização
geográfica faz com que seja um país
extremamente vulnerável.



POLÍTICA NACIONAL

Politica Nacional do Saneamento Ambiental (PNSA, Decreto nº

27/2018

Plano Nacional de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos -Urbanos

(2018-2023).

Plano de Gestão Resíduos da Ilha Príncipe.

Estratégia Nacional e Plano de Acção do Saneamento Ambiental

(2022).



1999

Lei de Bases 
do Ambiente 

nº 10/1999

1999

Decreto nº 
37/1999 -

Avaliação de 
Estudos de 

Impacto 
Ambiental

2018

Decreto nº 
27/2018- Adopta

a Política 
Nacional do 

Saneamento 
Ambiental (PNSA)

1999

Decreto Lei nº. 
36/1999, -sobre 
resíduos sólidos

2013

Decreto-Lei nº 
64/2013; relativa a 

Taxa de Impacto 
Ambiental (TIA) 

2020

Lei nº8/2020-
Sobre Medidas de 

redução de uso 
de sacos 

plásticos.

QUADRO LEGISLATIVO DO SECTOR



Problemática dos 
Plásticos em São Tomé 

e Príncipe



2002 2017
0,75 hectares 
para o triplo, 
2,25 hectares 



PROBLEMÁTICA DOS 
RESÍDUOS EM STP

• A eliminação de resíduos em STP
é através de lixeiras abertas sem
qualquer plano estruturado para
proteger o ambiente e a saúde
pública.

• Os resíduos sólidos são
misturados com todos os tipos
de resíduos.

• Os resíduos são queimados a
céu aberto o que conduz á
liberação de gases poluentes.



PROBLEMÁTICA DOS 
RESÍDUOS EM STP

• Inexistência total de sistemas de
tratamento adequados dos resíduos.

• Poluição e contaminação dos cursos
de água e, em alguns casos, nas zonas
de praias.

• A poluição por resíduos constitui
potencial perigo em termos de saúde
pública.

• 62% dos resíduos sólidos no país não
são geridos, considerando 437
toneladas por ano como lixo marinho.

• Perda da Biodiversidade com Mortes
e desaparecimentos de espécies.



Lei de Sacos Plásticos 



Quais acções para 
reduzir o consumo 
de sacos plásticos?

Lei nº 8/2020 

Sobre Medidas para a Redução do 
Uso de Sacos de Plástico em São 

Tomé e Príncipe



OBJECTIVOS 

A proibição da produção, 

importação, comercialização e 

distribuição de sacos de plástico 

não biodegradáveis no Território 

Nacional.



a) Proibição da sua produção;

b) Proibição da sua importação;

c)Agravamento da taxa aduaneira à
importação;

d) Incentivos à importação e produção de
produtos

alternativos;

e) Proibição da distribuição gratuita.



“#Acabemos  Com A Poluição Plástica”

O setor privado, publico em geral, comunidades e indivíduos devem 
reduzir a produção e o consumo excessivo de produtos plásticos 

descartáveis, que contaminam nossos oceanos, prejudicam a vida 
marinha e afetam a saúde humana.



Desafios na implementação 
efectiva da Lei nacional

• Alternativas ao uso de sacos plásticos,

• Alternativas a importação de sacos plásticos,

• Campanha de sensibilização da população
em geral,

• Capacitação das instituições nacionais.

• Melhoria da Coordenação entre as
instituições.
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“Proteja o Ambiente “











Por

Elisa Luisa Santa Pereira

Ponto Focal de Timor-Leste para a CPLP sobre questões ambientais

Timor-Leste
Diálogo sobre Plásticos (português) A caminho do tratado internacional.



Geografia de Timor-Leste:
Timor-Leste é um dos países mais jovens do mundo, e ocupa 
a parte oriental da ilha de Timor, no Sudeste Asiático, no 
enclave de Oecusse-Ambeno. Inclui, ainda, a ilha de Ataúro, 
a norte, e o ilhéu de Jáco ao largo da ponta leste da ilha. As 
únicas fronteiras terrestres que o país tem, ligam-no à 
Indonésia, a oeste da porção principal do território, e a leste, 
sul e oeste de Oecusse-Ambeno, tem também fronteira 
marítima com a Austrália no Mar de Timor, a sul. Tem 14, 
874 quilómetros quadrados de extensão territorial. A sua 
capital é Díli, situada na costa norte, e tem uma população 
de 1,3 milhão de habitantes.

Clima de Timor-Leste: 
Timor-Leste é considerado um país equatorial com um clima 
típico tropical, tendo uma estação seca e uma estação 
chuvosa, muito bem definidas e distintas. O Clima é quente e 
húmido durante praticamente todo o ano, inclusive durante 
a estação seca.



- Segundo dados do Governo, Timor Leste gera cerca de 70 toneladas de resíduos plásticos por dia, sendo 
a maior parte coletada em praias e áreas urbanas e queimada ao ar livre.

- De acordo com a pesquisa ADB, em 2015, do total de plásticos que foram descarregados na lixeira Tibar, 
quase 54% eram lixos plásticos.

- “O Relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente”, de 30/10/2021, prevê que a 
poluição por plásticos no planeta duplique até 2030 o que causará graves consequências para saúde, 
economia, biodiversidade e clima.

- O Estado reconhece que o consumo de sacos e embalagens de plásticos resulta em níveis elevados de 
poluição e numa utilização ineficiente dos recursos naturais do planeta terra. Exige-se uma resposta 
legislativa assertiva face a este problema, sob pena de se verificar o agravamento da acumulação de 
resíduos nas massas de água, de serem provocadas inundações cada vez mais frequentes e de serem 
ameaçados os ecossistemas aquáticos. Os materiais químicos presentes nos plásticos constituem, também, 
uma ameaça tanto para o ambiente como para a saúde humana.

- O Governo de Timor Leste considera ser necessário reconciliar a economia com o ambiente e, por isso, 
pretende transitar para uma economia circular, apta a valorizar os diversos resíduos, de modo a serem a 
curto prazo, compostáveis, reciclados e/ou incinerados e não simplesmente colocados em descargas, pois 
os efeitos negativos locais e a perda energética são incompatíveis com os objetivos climáticos 
internacionais assumidos.

- O Governo de Timor Leste pretende incentivar o investimento de capital privado no país de forma e 
criar empregos por via da instalação de fábricas para a produção de diversos produtos feitos à base de 
materiais reciclados e/ou biodegradáveis, oriundos de matérias orgânicas locais.

Atividade de limpeza geral de SEA 
na área costeira da capital

Poluição por plásticos no mar da capital

Resultados do descuido no tratamento 
dos lixos plásticos

A poluição por plásticos em Timor-Leste



A Direção Implementadora

A Direção Nacional do Controlo de Poluição, abreviadamente designada por DNCP, com origem no artigo 
8 do DL de SEA Artigo 15/2019, é o serviço da DGA responsável por estudar, executar e monitorizar as 
políticas de desenvolvimento, proteção e conservação ambiental bem como por elaborar, implementar e 
fiscalizar as normas e os regulamentos de controlo da poluição.

Compete à DNCP: promover os programas de gestão ambiental e controlo da poluição em todo território 
nacional, a aplicação do princípio poluidor pagador e aplicação das taxas de recuperação ambiental.

Programas implementados pelo DNCP de acordo com o DL nº37/2020

A Direção Nacional de Controlo Poluição, tem 3 programas:

• Sensibilização para aplicação do DL nº37/2020 junto de todas as entidades comerciais em todo o 
território de TL;

• Levantamento de dados dos tipos de plásticos presentes nas lojas, mercados e supermercados;

• Aplicação de sanções aos importadores de produtos com plásticos de uso único.



Progresso e Benefícios
TL é um país que obteve a sua independência recentemente e que ainda não tem 
indústria, porém tem procurado adotar leis para a redução do uso de plásticos.  

• Sancionou severamente uma loja que produz plásticos de uso único, por violação do 
DL vigente.

• Pretende controlar o desenvolvimento das atividades que violem as normas 
previstas no DL nº37/2020, prevendo no artigo 38º a aplicação às empresas 
nacionais e internacionais de taxas aos plásticos de uso único, incluindo: 
– Artigo 40 prevê uma taxa ambiental aplicável aos sacos e embalagens de plástico de uso único 

recicláveis, não biodegradáveis, nem compostáveis, de 30% (trinta por cento) do preço líquido. 

– Artigo 41 constitui como contra ordenação simples punível com uma coima entre $100 e $1,000.00 
(dólares americanos), e  

– Artigo 42 constitui como contraordenação graves punível com uma coima entre $500 e $5,000 (dólares 
americanos) a violação do disposto nos  artigos 13.º 14.º, 27.º e 28.º.

– Entre Maio e Novembro de 2022, a aplicação das normas previstas nos artigos 38º, 40º, 41º e 42º do 
decreto lei nº 37/2020, resultaram na aplicado de sanções a 26 empresas resultando numa receita para 
o Estado no valor de $103,787.48 (dólares americanos). 



• A falta de conhecimento da população relativamente à
utilização dos plásticos de uso único.

• O lixo de plástico espalhado pelo território de TL.

• A falta de boas práticas na gestão do lixo causado pelo
plástico.

Desafios



Conclusão

• Esperamos que o nosso diálogo possa contribuir para o sucesso do
processo de criação do comité de negociação intergovernamental.

E para terminar gostaria de nos desafiar a todos com uma frase:

• “Não usarmos bem os plásticos é uma coisa terrível, se os usarmos 
bem é uma coisa ótima”.

Obrigada pela atenção













TRABALHAMOS PARA A CONSERVAÇÃO. COM E PARA AS PESSOAS.



ONG Local de Conservação | Abril de 2015 | 64 Staff  - 92% locais | 550K€ 2022 

www.fundacaoprincipe.org



Um Príncipe próspero, seguro e saudável para 

a sua biodiversidade e comunidades.

V I S Ã O 



M I S S Ã O

Conservar a Biodiversidade da Ilha do Príncipe, 

inspirando as gerações atuais e futuras, contribuindo 

para o desenvolvimento socioeconómico 

das comunidades locais.



CONSERVAÇÃO 
TERRESTRE

CONSERVAÇÃO 
MARINHA

ENGAJAMENTO 
COMUNITÁRIO



1. Proteção e monitorização 

2. Educação e 

SENSIBILIZAÇÃO

3. INVESTIGAÇÃO Cientifica

desde 2011



2709 Ninhos

4 espécies nidificantes

161.000  crias libertadas

36 praias monitorizadas

47 turistas

4040EUR para o Fundo Comunitário



AMEAÇA GLOBAL



ACÇÃO LOCAL



Whitley Fund for Nature | 12 meses |  Em parceria com Arribada, Exeter e ISPA 

Travar a onda de 
plásticos na Ilha do 

Príncipe! 





Alternativas de 
Renda através da 

Valorização de 

RESÍDUOS



• Empreendedorismo Mulheres

• Rendimentos Alternativos

• Reduzir a pressão no PNP

• Criar emprego

• Acrescentar valor aos 
resíduos

• Oportunidades económicas 
com o Turismo

RENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS

FP & Fundação Yves Rocher & BP |  Em Parceria com o Governo Regional

2016



Alternativas de Renda com lixo da Praia Grande: 
Joias com chinelos e esteiras com sacos plástico.

Empreendedorismo 
das Mulheres do 

Príncipe !



Pensos Reutilizáveis: 
Pobreza Menstrual; saúde; 
eliminar os resíduos 
descartáveis da Ilha.

Empreendedorismo 
das Mulheres do 

Príncipe !



Fraldas 
Reutilizáveis



Eco-Tijolos





Ilha do Príncipe | Uma Ilha unida contra 
um mundo de plásticos!



P a s s ô.

estrela.matilde@fundacaoprincipe.org

info@fundacaoprincipe.org

@fundacaoprincipe @fundacaoprincipe @fundacaoprincipewww.fundacaoprincipe.org

+239 9869031
















































