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Voto N.º 7/2021

Voto de pesar e solidariedade com as vítimas do ciclone tropical Seroja, do terramoto na ilha de Java e do naufrágio do
submarino KRI Nanggala 402, na Indonésia

No passado dia 4 de abril de 2021, a província de Nusa Tenggara Timur, na República da Indonésia, foi atingida pelo ciclone
tropical Seroja, tendo provocado fortes chuvas, inundações e deslizamentos de terra.

O ciclone, que deixou também um rastro de destruição sem precedentes em Timor-Leste, atingiu proporções sem paralelo na
história recente daquele país, tendo provocado, segundo a Autoridade de Proteção Civil da Indonésia, a morte de mais de 100
pessoas e inúmeros danos materiais.

Poucos dias depois desta tragédia, a 10 de abril de 2021, um terramoto de magnitude 5,9 na escala de Richter atingiu a ilha de
Java, provocando a morte de sete pessoas, ferindo duas com gravidade e danificando centenas de edifícios em várias cidades.

Mais recentemente, no passado dia 25 de abril, o submarino ‘KRI Nanggala 402’, que tinha desaparecido ao largo de Bali, foi
localizado a 838 metros de profundidade, e todos os seus 53 tripulantes foram oficialmente considerados mortos.

Reunido em sessão plenária, o Parlamento Nacional expressa o seu pesar pelas vítimas mortais destes acontecimentos trágicos,
e manifesta a sua solidariedade às famílias das vítimas, ao povo e às autoridades da Indonésia.

Aprovado em 26 de abril de 2021.

Publique-se.

O Presidente do Parlamento Nacional,

Aniceto Longuinhos Guterres Lopes


