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No final do terceiro trimestre de 2017, circulavam em Macau 205 veículos eléctricos - 126 
automóveis e 79 motociclos -, indicam dados dos Serviços para os Assuntos de Tráfego 
(DSAT) que traduzem um ligeiro aumento face aos 180 registados em Janeiro do ano 
passado. Tendo em conta que no final de Setembro havia 241.441 viaturas matriculadas, 
as movidas a electricidade correspondem a apenas 0,08%. Do total de veículos eléctricos, 
17 são para uso do Executivo, incluindo oito automóveis privados e nove motociclos. 
Questionada sobre a eventual aquisição de novos veículos eléctricos, a DSAT defende que 
importa observar o que é feito nos territórios vizinhos.

Veículos eléctricos representam
menos de 1% do total 
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AMNISTIA REFORÇA
CRÍTICAS A PEQUIM

E FAZ MENÇÕES À RAEM
A Amnistia Internacional (AI) advertiu 
ontem que o Governo chinês tem 
promulgado novas leis para silenciar 
a dissidência, censurar informação e 
atacar defensores dos direitos humanos 
sob o pretexto de salvaguardar a 
“segurança nacional”. No seu relatório 
anual, a organização não tece 
comentários directos sobre Macau, 
no entanto, menciona a suspensão do 
mandato de Sulu Sou como deputado 
da Assembleia Legislativa e salienta que 
as autoridades impediram a entrada 
de quatro jornalistas de Hong Kong 
que pretendiam fazer a cobertura dos 
trabalhos de recuperação após o tufão 
“Hato”. No capítulo dedicado à China, 
a AI detalha um grande número de 
detenções e penas aplicadas a activistas 
com base em acusações “demasiado 
vagas e amplas”, como “subverter o 
poder do Estado”, “provocar disputas” 
ou “criar problemas”. 

Há seis meses, a 23 de Agosto de 2017, o tufão 
“Hato” roubou a vida a 10 pessoas e deixou um 

rasto de destruição em Macau, afectando a vida da 
generalidade da população, nomeadamente de quem 
viu os seus pequenos negócios destruídos. É o caso 

dos comerciantes na Rua Cinco de Outubro e na 
Barra que, embora já tenham retomado a actividade 

normal, não esquecem os elevados prejuízos e 
desafios que tiveram de enfrentar depois das cheias. 

No total, as perdas económicas causadas pela 
tempestade terão ascendido a 12,5 mil milhões de 

patacas, segundo as novas estimativas oficiais.págs4a 6

Os desafios e as lições 
do tufão “Hato”

MOTORISTAS DE AUTOCARROS 
AVISADOS COM CARTAZES 
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LANÇAR LIVRO SOBRE PATUÁ
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