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Especialistas em alterações climáticas estão moderadamente otimistas para a conferência de Paris,
defendem o envolvimento de líderes mundiais na definição da redução de emissões, mas consideram
que "não é decisivo" e que o sucesso depende da ambição das ações seguintes. "Paris vai ser muito
importante, porque inicia um processo novo, mas não é decisivo porque os países vão ter de rever os
seus compromissos de mitigação com uma periodicidade que vai ser estabelecida precisamente" nesta
conferência das partes sobre alterações climáticas, disse à agência Lusa Filipe Duarte Santos. PUB O
professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa vai participar na Conferência das partes
das Nações Unidas sobre alterações climáticas (COP21), que começa na segunda-feira em Paris e que
vai juntar responsáveis políticos de todo o mundo na tentativa de alcançar um acordo global
vinculativo sobre redução de emissões de gases com efeito de estufa (GEE). Do novo acordo espera-se
que seja vinculativo, abrangente (para todos os países), equilibrado (tendo em conta a capacidade
económica e a vulnerabilidade de cada um), mas persistem dúvidas. Filipe Duarte Santos recorda que
muitos países já demonstraram disponibilidade para financiar a adaptação dos menos industrializados
e mais vulneráveis, como Moçambique ou Guiné-Bissau, Índia ou Filipinas. "Será crucial a
periodicidade da revisão dos compromissos e o que se pensa que saia de Paris é que seja de cinco em
cinco anos a obrigação de rever as reduções de emissões e é necessário que ai sejam mais ambiciosos
do que até agora", defendeu. A necessidade de acordar uma revisão periódica dos compromissos de
redução das emissões visando limitar a dois graus ou menos a subida da temperatura média do
planeta é uma preocupação comum aos especialistas. Francisco Ferreira, do Centro de Investigação
em Ambiente e Sustentabilidade, da Universidade Nova de Lisboa, salienta que "o sucesso da
conferência de Paris depende do que se fará depois e os diplomatas têm muito a fazer até 2020,
quando os principais acordos terão pleno efeito". Para o especialista, a sociedade civil "deve começar a
reduzir as emissões e os governos e empresas devem construir e investir em mecanismos de revisão e
de prestação de contas para garantir o cumprimento das suas promessas", área em que as
organizações não-governamentais (ONG) "têm um papel crucial". O principal ponto de discórdia para
Pedro Martins Barata, ex negociador da União Europeia e atualmente presidente da empresa 'Get2C', é
o financiamento da adaptação a mitigação de efeitos das alterações climáticas e "há uma questão
muito crítica politicamente que é chamada 'perdas e danos'" respeitante às nações que vão sofrer com
as mudanças do clima e pretendem ter algum mecanismo de compensação ou minimização de risco.
Na mitigação "há vários tipos de desacordo e boas perspetivas em relação àquilo que os países se
comprometem a longo prazo em termos de redução de emissões", embora os compromissos
apresentados ainda não cheguem aos dois graus, "começam a inverter a tendência crescente de
emissões", explicou Pedro Martins Barata. A socióloga do Instituto de Ciências Sociais da Universidade
de Lisboa Luísa Schmidt refere o contexto desta COP, diferente, por exemplo, da de Copenhaga, em
2009, devido a "uma perceção mais aguda por parte da população de que as alterações climáticas já
são um facto", mas também porque "a economia está melhor, a energia renovável tornou-se mais
barata e já não há, como há cinco anos, uma certa descredibilização da ciência". Para Luísa Schmidt,
um dos problemas é a dificuldade de "pôr o mercado do carbono a funcionar, e já se verificou que foi
um falhanço da Europa". "Há uma questão de urgência. Nós criamos grandes expetativas para 2009
para Copenhaga e foram totalmente destruídas pela forma incompetente, não profissional e
irresponsável como as principais lideranças políticas resolveram o assunto", segundo a opinião de
Viriato Soromenho-Marques, professor da Universidade de Lisboa. Soromenho-Marques diz estar
"modestamente otimista" e encarar "com alguma expetativa, mas também algum ceticismo" a
possibilidade que esta "economia da espera e do voluntarismo dê o resultado que é preciso, ou seja,
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parar o processo no patamar mais adequado", não tanto nos dois graus, mas sim nos 1,5 graus.
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