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O ano de 2015 deverá ser o
ano com o pico de emissões
de gases de efeitos de estu-
fa. ONU quer que a partir daí

as emissões sejam sempre
menores, incluindo as dos

países desenvolvidos que
não ratificaram Quioto
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Clima. Um tufão
e milhares
de mortes
voltam a fazer
soar o alarme
O efeito borboleta veio das Filipinas e deu
o alerta em Varsóvia: é urgente fazer mais
na luta contra as alterações climáticas
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Entre 2005 e 2011 os números mostram
que Portugal conseguiu sucessivamente
reduzir as suas emissões de gases com
efeito de estufa para a atmosfera Se nes-
tes seis anos os EUA, a China, a Rússia, o

Japão ou a índia - países com as maiores
fatias poluentes do mundo - partilhassem
a tendência, talvez a urgência da 19." Con-
ferência das Partes (COP I9) da Conven-

ção das Nações Unidas para as Alterações
Climáticas não fosse a mesma Começa-
ram ontem a aterrar em Varsóvia, Poló-
nia, os representantes de 193 países que
nos próximos 12 dias vão discutir medi-
das, a oficializar em 2015, para combater
o aquecimento global.

A ocasião é séria e Christiana Figueres,
responsável da ONU para o clima e uma
das primeiras a discursar na convenção,
fez questão de o lembrar "O que aconte-
ce aqui não é um jogo, não há duas equi-
pas, mas toda a humanidade, [e] todos
vamos vencer ou ser vencidos consoante
o futuro que construímos", argumentou,
em alusão ao facto de o evento decorrer,
até 22 de Novembro, no estádio nacional
de Varsóvia Mas só nos últimos três dias
o evento contará com mais de uma cen-
tena de chefes de Estado e ministros dos

países participantes.
A missão da convenção não é nova mas

a sua relevância e urgência foram refor-

çadas na sexta-feira, quando o supertufão
Haiyan varreu as Filipinas e causou, para
já, mais de 12 mil mortes. Um "impacto
devastador" e uma "realidade grave", lamen-
tou Figueres no início do seu discurso.

A ONU vai pôr os países a discutirem for-
mas de evitar que, até ao final deste sécu-

lo, o aumento da temperatura média glo-
bal não exceda os 2 graus Celsius em rela-

ção ao nível verificado na era pré-industrial,
antes de 1750. A ONU quer ainda tornar
2015 o ano com o "pico das emissões glo-
bais", ou seja, que nunca mais se voltem
a atingir as emissões registadas nesse ano",

explicou Francisco Ferreira ao i. "Os cien-
tistas apontam que o caminho a seguir é

o da redução, entre 25% e 40%, das emis-
sões dos países desenvolvidos entre 1900
e 2020", recordou o especialista em alte-

rações climáticas da Quercus, que estará

presente na convenção.
No final de Setembro, contudo, um rela-

tório do Painel Intergovernamental para
as Alterações Climáticas (IPCC, na sigla

inglesa, órgão também da ONU) mostrou

que até 2100, com este ritmo, o planeta se
arrisca a aquecer entre os 03 e os 4,8 graus
e a ver o nível médio da água do mar
aumentar até um metro.

A reunião de Varsóvia é mais uma ten-
tativa para o evitar. O que falta, porém, é

o consenso dos governantes quanto às

medidas necessárias para diminuir o peso
dos seus países nas emissões globais - e

que se comprometam a adoptá-las a par-
tir de 2020. "Os políticos têm um compor-
tamento irracional porque não estão a pro-

teger as gerações futuras à escala plane-
tária", condenou Francisco Ferreira.

As consequências das alterações climá-

ticas, diz, "terão custos muito superiores"
aos "investimentos necessários para redu-

zir a queima de combustíveis fósseis" e a

"concentração de CO2 na atmosfera". Em

Portugal, essas consequências poderão
traduzir-se nas próximas décadas em amea-

ças sobretudo nas zonas costeiras. "No
futuro, a erosão será agravada pela subi-

da do nível do mar, que deverá ser supe-
rior a meio metro e atingir valores até um
metro", avisa Filipe Duarte Santos, com
base em dados do último relatório do IPCC.

O coordenador do Climate Change
Research Group, projecto inserido na Facul-

dade de Ciências da Universidade de Lis-

boa, acrescenta que "há troços" da costa

portuguesa "que são vulneráveis ao risco
de inundação e perda de terreno". Fran-
cisco Ferreira lembra que "ficar sem as

praias" seria "um prejuízo incalculável

para Portugal". No seu orçamento para
2014, o Ministério do Ambiente e do Orde-

namento do Território dedica 50,5% da

despesa prevista (335,8 milhões de euros)
a programas dedicados à defesa da linha
costeira.

Para 2014 está marcada a derradeira

convenção em Lima, capital do Peru. No
ano seguinte, em Paris, a ONU pretende
fechar o acordo que vincule os signatários
a cumprirem as medidas decididas a par-
tir de 2020. E neste barco terão de estar
os países desenvolvidos. "Sem eles nem
vale a pena", avisou o especialista da Quer-
cus, ao lembrar "que para isso já temos o
Protocolo de Quioto". Em vigor desde 2005,

hoje as metas do acordo incidem apenas
nos países que entre si têm 15% das emis-
sões globais - os 37 países que o ano pas-
sado em Doha, no Qatar (na anterior con-

ferência) se vincularem ao segundo perío-
do do protocolo, de 2013 a 2020. De fora
ficaram os EUA, a China, a Rússia, o Cana-

dá ou o Japão, países que detêm as maio-
res fatias de emissões globais.

Medidas para 2020 têm
de ser respeitadas pelos
países desenvolvidos que
têm as maiores fatias de
emissões de CO2

Cronologia

1992 É aprovado o tratado
da Convenção-Quadro
da ONU para as

Alterações Climáticas.
O evento, no Rio de
Janeiro, não delimitou

quaisquer metas a
cumprir, embora o

objectivo fosse
estabilizar a emissão
de gases com efeito de
estufa até 2000.

1995 Primeira conferência da
convenção, realizada
em Berlim, Alemanha.

1997 No Japão é assinado
o Protocolo de Quioto

(nome da cidade que
acolheu a terceira
conferência), em que
os países desenvolvi-
dos se comprometem
a reduzir as suas
emissões de CO2
5,2% de 2008 a 2012.
O acordo tem 192

signatários, mas não

chega a ser ratificado

pelos EUA, maior
emissor no mundo.
Também não define
metas vinculativas

para os países em
desenvolvimento.

2005 Entrada em vigor do
Protocolo de Quioto.

2007 Em Bali, Indonésia,
os países concordam

que nos dois anos

seguintes seria

redigido um novo



acordo para substituir

Quioto, com metas a
serem adoptadas a
partir de 201 2, ano em

que expirava o acordo.

2009 Na conferência de

Copenhaga, os 192

países não chegam a
acordo sobre o que
fazer após o fim do
protocolo. Foi criado
o Fundo Verde, a ser
financiado anualmente
com 74,8 milhões de
euros, para combater o
aquecimento global a
partir de 2020.

201 1 Em Durban, África do

Sul, a UE aceita

prolongar o protocolo
até 2020.

2012 No encontro de Doha,
Qatar, é oficializada
a segunda fase do
protocolo. Vários

países não se vinculam
à extensão, como a
Rússia e o Japão.

Representante
das Filipinas
em greve de
fome durante
a conferência
Tufão que matou milhares
"não pode ser visto como
um desastre natural"
Parecia combinado. Três dias antes do iní-
cio da 19." Conferência das Partes sobre

Alterações Climáticas, o supertuíão Haiyan,
empurrado por rajadas de até 378 km/h,
varreu as ilhas de Samar e Leyte, nas Fili-

pinas. As últimas contagens estimaram
em 12 mil o número de mortos. Um aviso

para "os que continuam a negar a reali-
dade das alterações climáticas", defendeu,

já ontem, o representante filipino na reu-
nião de Varsóvia.

Serão por isso 12 os dias que Yeb Sano

permanecerá em greve de fome. O respon-
sável, um dos primeiros a discursar no
evento, optou por permanecer em jejum
durante a convenção, até que sejam acor-
dadas medidas eficazes para combater as

alterações climáticas. Um acto voluntário
e motivado pela "devastação colossal" que
hoje vê no seu país. "Temos de parar de
chamar desastres naturais a estes even-
tos", criticou o filipino, ao defender que
"não é natural" ver "pessoas a lutar para
erradicar a pobreza" e por "perseguir o

desenvolvimento" serem "golpeadas por
um ataque monstruoso". O tufão Haiyan,
continuou, "foi algo que porventura nenhum

país alguma vez terá experimentado".
Sano revelou estar "em agonia", ainda "à

espera" de um contacto "dos seus próprios
familiares" atingidos pelo tufão. Pegou na

palavra "loucura", no momento em que
resumiu "o que o seu país está a viver" e

admitiu "estremecer" com a ideia de "outro

tufão atingir os locais onde as pessoas ain-
da nem se conseguiram erguer" do chão.

Entre 1946 e 2004 registaram-se cerca de

nove tufões por ano, segundo a agência
meteorológica do país, citada ontem pelo
"Público". Há três semanas um sismo com
a magnitude de 7,2 na escala de Richter
abalou o Sul das Filipinas.

O representante filipino desafiou "todos

os que não acreditam na realidade das

alterações climáticas" a "saírem do con-
forto da sua poltrona" e "virem às ilhas
do Pacífico, das Caraíbas e do Índico para
verem o impacto da subida do nível da

água do mar". Ou, "se isso não for sufi-

ciente", podem "ir agora às Filipinas".
Finalizado o discurso, e após uma pro-
posta da delegação chinesa, cumpriram-
-se três minutos de silêncio em memória
das vítimas do tufão. "Alguma vez será

possível prevenir a perigosa interferên-
cia [do homem] no sistema climático?",
questionou, por fim, Yeb Sano. Pela 19."

vez, a resposta está à espera dos líderes
de 193 países, que, caso não cheguem a
acordo, "vão estar a ratificar a desgraça
dos povos mais vulneráveis". D. R






