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Superlotação das prisões atingiu 222º em 2019 

 
 

Habiba Rodolfo, chefe da unidade de governação e coesão social do PNUD em Moçambique 
 

 

 Beira (O Autarca) – No lan-
çamento da segunda edição dos julga-
mentos em campanha em Moçambi-
que, abrangendo as províncias de Sofa-
la e Nampula, esta manhã, na cidade da 
Beira, Habiba Rodolfo, representante 
do PNUD – Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento em Mo-
çambique, renovou o compromisso to-
tal da instituição de continuar a apoiar 
o Ministério da Justiça, Assuntos 
Constitucionais e Religiosos (MJACR) 
na implementa-ção do Projecto Refor-
ço no Acesso à Justiça, Promoção e 
Protecção dos Direitos Humanos 2018-
2021. A superlotação das prisões em 
Moçambique atingiu este ano 222º a-
lém da capacidade de acolhimento do 
sistema penitenciário do país – uma 
preocupação para o PNUD.■ (R)   

Frase: 
O preço que o homem de bem paga por não se envolver em política é ser 
governado pelos mal-intencionados – Platão, Filósofo grego (428-347 
AC) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

SF Holdings, 
UM GRUPO COM ENERGIA MOÇAMBICANA 

CÂMBIOS/ EXCHANGE – 30/10/2019 
Compra Venda Moeda País 

69.42 70.8 EUR UE 

62.18 63.42 USD EUA 

4.15 4.23 ZAR RSA 

FONTE: BANCO DE MOÇAMBIQUE 
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Humanamente serei um activista para sempre 
 

- Younusse Amad, ao O Autarca, por ocasião da sua condecoração internacional pela WFD, pelo 
trabalho abnegado a favor da inclusão social, económica e política das pessoas com deficiência 
  
 

 
 

 

Político e activista Younusse Amad: Sou lutador 
para o resto da minha vida por natureza 

 
 

o Segundo Vice-Presidente da Assem-
bleia da República, pela RENAMO, e 
como pessoa com deficiência não tem 
poupado esforço no uso da influência 
que possui para o alcance da inclusão 
social, económica e política das pes-
soas com deficiência. 
 Manifestou ao O Autarca a sua 
total disponibilidade para emprestar a 
sua experiência “como pessoa com de-
ficiência, politico, legislador” para o 
sucesso da luta pela reivindicação de i-
gualdade de oportunidades por parte 
das pessoas com deficiência.  
 Amad é um participante assí-
dudo de fóruns nacionais e internacio-
nais, onde aborda a necessidade de me-
lhor integração social, económica e po-
lítica das pessoas com deficiência.■(R) 
   
 

 Maputo (O Autarca) – O 
proeminente activista social, político e 
de direitos humanos moçambicano 
Younusse Amad foi condecorado inter-
nacionalmente pela WFD – Westmins-
ter Foundation For Democracy, organi-
zação com sede em Pretória, pela sua 
participatividade abnegada na luta a fa-
vor da inclusão social, económica e po-
lítica das pessoas com deficiência. 
 Reagindo o reconhecimento ao 
O Autarca, Younusse Amad afirmou 
que “sou lutador para o resto da minha 
vida por natureza…” e que “não sou 
uma pessoa que colocará esta causa do 
lado por qualquer circunstância”. 
 Amad, ilustre personalidade da 
da Beira, é uma das mais importantes 
figura política e legisladora do  país.  É  
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@ De Interesse Comunitário e da Mobilidade Rodoviária,... 
 

Por: Eng. Carlos Sousa  
Formador Especialista & Certificado para a região SADC 
Membro da Academia - MasterDrive S.A. homologado por Advanced Driving Institute of Africa 

Se o assunto é o das Alterações Climáticas? 

 

 Claro que a dúvida se mantém,... evoluir com no-
vas tecnologias mantendo durante algum tempo os NOVOS 
motores nos automóveis e recurso a NOVOS combustíveis 
elaborados, todos os processos mais exigentes e disciplina-
dos de amizade para com o meio ambiente, mantendo um 
equilíbrio sustentável das economias, postos de trabalho 
e respeito humanitário, dando tempo ao desenvolvimento 
por alinhamento por aproximação do conhecimento, uso e 
manutenção das novas tecnologias, levado a efeito pelos 
povos menos desenvolvidos, etc.. 
 ou,..mas,..afinal os políticos já decidiram,....pois! 
rapidamente converter toda a indústria, ignorando PESA-
DOS custos, para uma APARÊNCIA de que estamos a po-
luir menos? 
  Os governos já decidiram, correctamente, (?) Que 
os combustíveis fósseis são ruins. (Sim),.. Desenvolver no-
vos motores a partir deste ponto (combustíveis sintéticos + 
Diesoline + híbridos actualizados) infelizmente é inútil, as-
sim decidiram os da maioria de governos economicamente 
mais desenvolvidos!,........é realmente? 
 Um comentário e de opinião: 
 Não concordo que os governos tenham decidido da 
maneira correta. Mais uma vez, eles adoptaram uma reac-
ção instintiva à questão das emissões, fazendo uma declara-
ção tão extrema.  
 Embora, de fato, as emissões precisem ser reduzi-
das, dizer que a ÚNICA alternativa ou solução é eléctrica é 
extremamente míope e totalmente imprecisa. 
 TODOS os veículos automóveis ainda são culpa-
dos de emitir um certo nível de gases nocivos, seja do tubo 
de escape ou do processo de fabrico. 
 Em vez disso, o que deveria ter sido definido é um 
conjunto cada vez menor de níveis máximos gerais de e-
missão, em que até os veículos eléctricos devem declarar os 
níveis associados omitidos na geração de  electricidade  ne- 
 

cessária e extrema poluição omitida, na produção, manu-
tenção e descarte das baterias. 
 Então - dêem aos engenheiros a oportunidade de 
encontrar a solução, sejam novas tecnologias de motores 
que mudam o jogo para extrair todos os últimos KW de e-
nergia de quantidades ainda menores de combustíveis fós-
seis ou novas tecnologias ainda nem desenvolvidas ou des-
cobertas, que poderiam gerar energia em outro completa-
mente novo método aguardando exploração.  
 Os governos também seriam atraídos para isso, a 
fim de garantir que toda a infra-estrutura de geração de e-
nergia no país continue se tornando cada vez mais eficiente 
e com capacidade para alimentar os EV existentes e todos 
os futuros, para atender a esses limites globais de emissão 
sempre decrescentes .  
 Basicamente: fornecer uma meta de emissões gra-
duadas de Xg / CO2 (ou qualquer parâmetro usado) ao 
longo do período de anos Y (semelhante aos padrões Euro 
4, Euro 5, Euro 6, etc.) e deixem as maiores mentes da 
ciência e engenheiros mais inteligentes, batalharem para 
encontrar as melhores soluções para atender a normas e pa-
drões, sustentáveis e de equilíbrio. 
 Eles (engenheiros e técnicos) estão em posições 
muito melhores para encontrar soluções para os problemas 
do que políticos polémicos, montando qualquer zeitgeist 
que esteja chegando à sua mesa de votação no dia: batendo 
a porta com força a possíveis inovações ou soluções em fa-
vor de apenas uma declaração geral de 'Baterias são apenas 
solução' é simplesmente e no mínimo ridículo, obrigando a 
custos de transporte mais elevados, sem conseguirem na 
mesma atingir o pressuposto favorável redução do CO2!  
 Se me permitem, uma simples pergunta: 
 Em lugar das pressões sobre os automóveis,... Por-
que Não optaram MAIS APRESSADAMENTE pelo 
plantio massivo de florestas?... esqueceram-se? 
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Continuado da Pág. 04 
 Esta a verdadeira questão!... todo o restante pro-
cesso e procedimentos iria,..tranquilamente ao lugar do in-
teresse, reduzirmos a poluição, e facilitarmos o desenvolvi-
mento dos povos! 
  

 Mas os carros 100% eléctricos equipados de bate-
rias poluidoras de poluição, vão diminuir as Mega-tonela-
das de plásticos, criminoso existente HOJE nos oceanos e 
no peixe que já e agora nos alimenta?.... POIS! 
 Quem  Mais quer enganar quem?■ 
 

PUMA e parceiros apoiam preservação do meio 
ambiente no país 
  Maputo (O Autarca) 
– Foi assinado recentemente, na Asso-
ciação Moçambicana de Panificadores 
(AMOPÃO), um memorando de enten-
dimento entre a empresa PUMA E-
NERGY e a MANOPÃO, que visa a 
introdução de novos sacos de pão fei-
tos de papel. O objectivo do acordo é 
eliminar os sacos plásticos, assumidos 
como os resíduos que mais causam a 
degradação do meio ambiente. 
 O documento ora rubricado 
pelo representante da PUMA, Alex 
King, e pelo Presidente da MONO-
PÃO, Nelson de Sousa, foi testemun-
hado pelo Presidente da AMOPÃO, 
Victor Miguel, pela colaboradora da 
PUMA, Cristiana Zibias, bem como 
por membros da comissão fiscal e de-
mais convidados.  
 A acção, que se enquadra na 
política de responsabilidade social da 
PUMA,   visa  contribuir  para  a  cons-  
 

 
ciencialização da sociedade moçambi- 
cana no que tange ao uso de produtos 
biodegradáveis. 
 

 “Esta é uma parceria entre a 
PUMA ENERGY e a MONOPÃO, no 
que diz respeito às novas sacolas de 
pão que nós queremos que sejam intro-
duzidas no mercado nacional e que 
vêm com um diferencial: trazem consi-
go melhorias no que diz respeito à re- 
dução de gases  tóxicos  á  atmosfera  e 
 

no que diz respeito ao melhoramento 
das mudanças climáticas, porque são 
feitas de papel, diferentemente das que 
havia antes, que eram feitas de plásti-
co, e são produtos que consideramos 
biodegradáveis” – frisou Alex King. 
 Por seu turno, o Presidente da 
MANOPÃO, Nelson de Sousa, referiu 
que essa iniciativa vem contribuir para 
a questão das mudanças climáticas no 
país. “A introdução destes sacos de pa-
pel vai ajudar a comunidade e, por se 
tratar de um produto biodegradável, 
vai reduzir o índice de sacos plásticos 
no meio ambiente. Com isto, pretende-
mos também ajudar as entidades go-
vernamentais a solucionar a questão do 
uso de plásticos no mercado” – referiu.  
 Salientar que o uso de novos 
sacos de pão feitos à base de papel en-
tra em vigor Este mês (Novembro) e 
estarão disponíveis em todas as pada-
rias parceiras e associadas a nível na-
cional, ao preço de um metical.■ (R)  
 

Fidelidade leva Startups moçambicanas a Lisboa 
 Maputo (O Autarca) – No âmbito da edição 2019 do programa Pro-
techting, a Fidelidade seleccionou duas startups moçambicanas, para participar no 
bootcamp global que terá lugar em Lisboa, neste Novembro. A apresentação dos 
projectos, decorreu no dia 25 de Outubro, perante um júri formado pelos repre-
sentantes das entidades parceiras deste projecto – Gércia Sequeira (AMPETIC), 
Sara Fakir (Ideialab), Frederico Silva (UX), Leonor Gomes (Fidelidade) e Manuel 
Domingos, o empreendedor que viajou para Lisboa em 2018. Luhane Gagnaux 
com a Millibran Technologies e Gerson Zandamela com a Morelife, são os con-
templados com a viagem a Lisboa. “Estamos muito felizes e gratos com esta 
oportunidade” – referiram os vencedores.■ (Redacção) 
  
“Continuamos a apostar na inovação, tecnologia e nos novos projectos, com o 
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