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ENTREVISTA: FILIPE DUARTE SANTOS 
Investigador e professor catedrático da Universidade de Lisboa 

Cientista, pioneiro na investigação das alterações climáticas 
em Portugal, diz que hoje o país já tem uma estratégia para 
as alterações climáticas mas também já enfrenta desafios 

problema mais complexo 
para Portugal é a 

diminuição da precipitação" 

Acordos de Copenhaga passaram da esperança à desilusão 

AMBIENTE Em 2008, líderes de todo o mundo Junta-
ram-se na capital da Dinamarca, na cimeira COP 15 
sobre alterações climáticas. Muitos esperavam quedo 
encontro resultasse um acordo vinculativo que viesse  

a suceder ao Protocolo de Quloto, que terminava em 
2012 Mas as expectativas, centradas no papel de [tara* 
Obama, terminaram em desilusão, com os países a 
aceitar apenas "tomar nota" das recomendações. 

Conferência em Lisboa 
lança Cimeira de Paris 
Clima. As ameaças que as alterações climáticas estão a provocar em 
Portugal estão hoje em debate. Encontro antecipa a reunião da ONU 

Investigador lembra 
concorrência entre 
Portugal e Espanha 

pela água 

PEDRO SOUSA TAVARES 

Com as expectativas de todos os 
que defendem a urgência de medi-
das efica7Ps contra o aquecimento 
global concentradas na próxima ci-
meira das Nações Unidas sobre o 
Clima (COP21), a EDP, em parceria 
com o DN, promove hoje uma 
conferência que servirá para medir 
o pulso ao que estará em causa nas 
reuniões de Paris, de 30 de novem-
bro a 11 de dezembro. 

Com a presença do embaixador 
Francês, Jean-François Blarel, o en-
contro - no auditório da nova sede 
da EDP, na Avenida 24 de Julho -
será aberto pelo diretor do DN, An-
dré Macedo, e encerrado pelo CEO 
da EDP, António Mexia. 

Entre os intervenientes estará Fi-
lipe Duarte Santos, professor cate-
drático da Universidade de Lisboa 
e um dos pioneiros do estudo das 
alterações climáticas em Portugal 
que, em entrevista ao DN (verao 
lado), explica as ameaças que as al-
terações climáticas já estão a mate-
riali72r, nomeadamente em Portu-
gal, e fala dos obstáculos que ainda 
enfrentam os que esperam sair de 
Paris com um acordo definitivo.  

O encontro inclui ainda um painel 
sobre "Riscos e Oportunidades: Po-
líticas Públicas e Estratégias Em-
presariais", moderado também por 
André Macedo, em que participam 
António Mexia, Nuno Lacasta (pre-
sidente da Agência Portuguesa de 
Ambiente),Vasco Mello (CEO Bri-
sa), João Couto (Microsoft) e Pedro 
Faria (diretor técnico do Carbon 
Disclousure Project). 

Olhos em Obama 
Como tem sido hábito nas cimeiras 
internacionais em que o tema são 
as alterações climáticas, o papel 
dos Estados Unidos será decisivo 
na Cimeira de Paris. Boa parte das 
atenções estará concentrada na in-
tervenção do presidente Barack 
Obama, que já assumiu a vontade 
de fechar um acordo mas tem ain-
da um longo caminho a trilhar no 
seu próprio país para o conseguir 
passar à prática. 

As pressões, de resto, já começa-
ram, com vários membros do Par-
tido Republicano a acusarem o 
presidente de estar a pôr em risco 
empresas e postos de trabalho ao 
assumir um compromisso em tor-
no da redução das emissões de dió-
xido de carbono pelas centrais elé- 

tricas, uma condição imperiosa 
para a cimeira da ONU terminar 
com sucesso. 

"A perceção é que isto é uma 
questão ambiental para quem gos-
ta de dar abraços a árvores, e que as 
pessoas focadas nos negócios não 
querem saber dela ou encaram-na 
como um conflito com os seus 
interesses", admitiu Obama em 
Wahington, na passada segunda 
feira. "Mas eu quero que toda a 
gente perceba que as empresas 
americanas também querem que 
isto aconteça." 

Entre as 81 grandes empresas 
que, segundo o presidente dos Em,-
tados Unidos, apoiam a causa da 
redução das emissões de dióxido 
de carbono, estão a Intel, a Johnson 
& Johnson e a Berkshire Hathaway. 

Fora da lista estará seguramente 
a Exxon / Mobil que, nos últimos 
tempos, tem estado debaixo de for-
tes criticas depois de terem sido di-
vulgados artigos - nomeadamen-
te da rede Inside Cl imate News, 
vencedora de um Prémio Pulitzer 
- que revelam os investimentos de 
milhões de dólares que a empresa 
tem feito, ao longo dos anos, em 
grupos que questionam a respon-
sabilidade humana no problema.  

Foi pioneiro do estudo das altera-
ções cilmáticasem PortugaL 
Que conclusões retira após cerca 
de 15 anos de trabalho do grupo 
de investigação que criou na 
Universidade de Lisboa? 
Realmente tem sido um percurso 
já com bastantes anos. Nós come-
çámos com um grupo bastante pe-
queno, o trabalho inicial que fize-
mos foi o relatório do SIAM 1 e 
SIAM 2 [Scenarios, impacts, adap-
tation measures]- cenários , im-
pactos e medidas de adaptação 
para Portugal. O SIAM1 foi publi-
cado em 2002 e o SIAM 2 em 2006... 
E contribuíram para influenciar 
políticas em Portugal? 
Sem dúvida que sim, porque os dois 
projetos foram reconhecidos pelo 
Ministério do Ambiente, pelas vá-
rias pessoas que dirigiram o Mi-
nistério do Ambiente desde então, 
e em particular pela 
Agência Portuguesa 
do Ambiente, como 
um trabalho pioneiro 
nesta área. Hoje em 
dia, existe uma estra-
tégia nacional para a 
adaptação às altera-
ções climáticas e exis-
tiram planos nacio-
nais do clima, que 
provavelmente terão 
sido influenciados 
[pelas nossas reco-
mendações]. Recen-
temente foi publica-
do o chamado QEPIC 
(Quadro Estratégico 
da Politica climática. 
Quais são as principais ameaças 
que Portugal enfrenta devido ao 
aquecimento global? A subida do 
nível do mar tem sido um tema 
recorrente nos últimos tempos. 
pose é um dos problemas, a subida 
do nível médio do mar, que vai au-
mentar o risco de erosão, de perda 
de território, de galgamento, de 
inundação. Atualmente, a erosão é 
provocada por um défice sedimen-
tar, porque o nível médio do mar só 
subiu 20 centímetros, é um valor 
ainda pequeno. O problema é que 
projeta-se que suba, até ao fim do 
século, mais de meio metro, entre 
meio metro e um metro. Temos de 
nos adaptar a uma situação e de 
nos preparar. Mas o problema que 
penso ser mais complexo para Por-
tugal é a diminuição da precipita-
ção média anual, que tem impac-
tos gravosos, sobretudo no Sul do  

país, para os recursos hídricos, para 
a agricultura, para a s florestas, para 
a vinha.. 
Esse é um impacto que já senti-
mos com maior intensidade? 
Sim. Desde 1960, a precipitação 
média tem diminuído por década 
cerca de 37 milímetros. Se multi-
plicar 37 milímetros por seis, por-
que estamos a falar de seis déca-
das, dá 222 milímetros [ao ano], 
que é uma número muito signifi-
cativo em regiões do país em que a 
precipitação é da ordem de 500 a 
600 milímetros anuais. Isto penso 
ser o mais difícil de gerir. E sobre-
tudo também o facto de que, em 
Espanha, temos uma situação 
análoga de redução da precipita-
ção, regiões no Sul de Espanha ári-
das e que vão ficar ainda mais ári-
das no futuro. E já há transvases, 
como o Tejo-Segura... 

Vai crescera disputa 
pelos recursos hídri-
cos na Península? 
Exatamente. Vai haver 
uma tendência em 
Espanha para trans-
vazar a água de norte 
para sul e, assim, cor-
re menos água para 
oeste. Ou seja, para 
Portugal. 
Falando agora em 
termos globais, o lóbi 
que nega as evidên-
cias em torno das al-
terações climáticas 
continua poderoso? 
Há artigos científicos 

que quantificam o que algumas 
grandes empresas, sobretudo li-
gadas aos combustíveis fósseis, 
têm gasto para gerar dúvidas em 
relação à ciência das alterações 
climáticas. É uma coisa que se sa-
be. Uma das que estão nas notí-
cias hoje em dia é a Eicton/ Mobil 
(ver artigo ao lado). 
Fala-se em corrida contra o tem-
po, mas as mudanças são lentas... 
A principal causa da mudança cli-
mática antropogénica [causada 
pelo homem] são as emissões de 
Bióxido de carbono. E cerca de 60% 
dessas emissões provêm da quei-
ma dos combustíveis fósseis. E, nas 
últimas décadas, 80% das fontes 
primárias de energia da humani-
dade são combustíveis fósseis. Não 
se pode acabar de um momento 
para o outro com os combustíveis 
fosseis. É um problema difícil de re-
solver. 


