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COMUNICADO 
DE IMPRENSA 

25 de maio 2015 
Díli, Timor-Leste  

Timor-Leste realiza uma importante melhoria da Gest ão de Resíduos Sólidos, com 
o lançamento do projeto “Processamento de lixo em E nergia”, em Díli 

Na sexta-feira, em Díli, realizou-se uma cerimónia no aterro sanitário de Tibar para o lançamento de um 

projeto que transformará o atual modelo de gestão de resíduos sólidos de Díli. A Empresa Shun Hsin Lda. 

irá construir e operar um “Sistema de Forno Plasma” para liquefazer resíduos sólidos num processo que 

capta materiais recicláveis e produz energia sob a forma de gás. Quando as instalações estiverem 

totalmente operacionais, poderão produzir energia para uma central elétrica capaz de gerar 25 megawatts 

de eletricidade. 

O lançamento do projeto constituiu um passo significativo para abordar os desafios da gestão de resíduos 

identificados numa recente avaliação realizada pelo Banco de Desenvolvimento Asiático [ADB]. Todos os 

dias chegam, em média, 120 toneladas de resíduos ao aterro de Tibar. Com a população de Díli, 

atualmente com mais de 260 mil habitantes, a continuar a crescer, e com o aumento do desenvolvimento 

da indústria, da agricultura e do comércio, a produção de resíduos sólidos da cidade irá também aumentar. 

O Governo, em particular o Ministério do Comércio, Indústria e Meio Ambiente, planeia gerir este desafio 

não só através da melhoria da eliminação de resíduos sólidos, mas também através de programas 

destinados a educar os cidadãos e as empresas a reduzir a sua produção de resíduos tanto quanto 

possível. 

No discurso que proferiu na cerimónia, o Primeiro-Ministro de Timor-Leste, Dr. Rui Maria de Araújo afirmou 

que “o lançamento do projeto “Processamento de lixo em energia” vai ao encontro de uma das grandes 

preocupações do nosso século, a sustentabilidade ambiental”, salientando que “a gestão do lixo é um 

desafio que pode constituir oportunidades. O lixo também tem valor”, referiu, concluindo que “neste caso, é 

também uma oportunidade para a realização de atividades económicas que criam emprego para a 

comunidade.” 

O projeto irá criar cerca de 300 postos de trabalho e incidirá sobre a formação e profissionalismo dos 

trabalhadores. 
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O Primeiro-Ministro agradeceu à comunidade de Tibar pelo seu “verdadeiro espírito de cidadania” ao 

concordar com a construção da indústria de processamento de lixo, “contribuindo para a melhoria da 

qualidade de vida de todos os timorenses.” 

Na sexta-feira, entre os oradores da cerimónia constaram o Ministro de Planeamento e Investimento 

Estratégico, Kay Rala Xanana Gusmão e o Administrador Municipal de Liquiça. 

O Presidente da empresa Shun Hsin Lda., Lin Gi-Hsiung, apresentou o projeto a todos os presentes. Trata-

se de um grande investimento, que será orientado por técnicos experientes em “Sistema de Forno Plasma” 

oriundos de Taiwan. Quando as instalações estiverem operacionais, a recolha de resíduos sólidos em Díli 

será realizada por 22 novos camiões que serão fornecidos pela empresa. 

O Porta-Voz do Governo, o Ministro de Estado Agio Pereira referiu que “um processo que traz benefícios 

em termos de saúde e em termos ambientais, cria empregos e produz energia renovável é uma boa notícia 

para Timor-Leste”. FIM 


