
2013 é um dos anos mais
quentes desde 1850 Este ano
poderá ficar entre os dez mais

quentes desde 1850, revela o últi-
mo relatório da Organização
Meteorológica Mundial, divulga-
do durante a cimeira da ONU so-
bre o clima, que decorre em Var-
sóvia, na Polónia. m



Pessimismo domina cimeira das
alterações climáticas em Varsóvia
O objetivo é alcançar um acordo global em 2015 que suceda ao Protocolo de Quioto e envolva todos os países
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De pouco valem as lágrimas vertidas

por um dos membros da delegação das

Filipinas, Yeb Sano, na Convenção da
ONU sobre Alterações Climáticas que
está a decorrer em Varsóvia, na Poló-
nia. O pranto surgiu no meio de um dis-
curso dramático sobre os efeitos do su-

pertufão "Haiyan", que deixou um rasto
de destruição e morte naquele país asiá-
tico constituído por mais de 7000 ilhas.

A intervenção emocionada de Yeb Sa-

no contrasta com a indiferença dos líde-
res políticos dos maiores países do mun-
do face às alterações climáticas. De fac-

to, eles não parecem muito convenci-
dos da necessidade de tomarem rapida-
mente decisões sobre um novo tratado
internacional que suceda ao Protocolo
de Quioto em 2015, mesmo perante os

efeitos dramáticos de um evento extre-
mo como o supertufão "Haiyan". Há
3621 mortos confirmados e 11 milhões
de pessoas afetadas — mais de 10% da

população das Filipinas, que tem 104
milhões de habitantes. Mas, embora re-
vele números esclarecedores (ver cai-

xa), o relatório da Organização Meteo-
rológica Mundial divulgado esta sema-
na não mudou esta indiferença.

Viriato Soromenho Marques, profes-
sor catedrático da Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa, salienta

que a Cimeira de Varsóvia "começa nu-
ma altura em que se constata em todos

os relatórios internacionais sobre ener-
gia que as emissões globais de dióxido
de carbono (CO2) continuam a aumen-

tar, e os subsídios às energias fósseis

atingiram mais de 370 mil milhões de
euros em todo o mundo", isto é, mais
do dobro do valor do PIB português.

Subsídios à energia nuclear
e ao carvão continuam

Antigo conselheiro da Comissão Euro-
peia para a energia e alterações climáti-
cas, Soromenho Marques adianta que
"na própria UE tivemos 35 mil milhões
de euros de subsídios à energia nuclear
— uma fonte secundária e perigosa — e

27 mil milhões às energias fósseis, no-
meadamente o carvão, enquanto as re-
nováveis receberam 30 mil milhões,
apesar de terem um saldo ambiental e

económico positivo". Este saldo positi-
vo ficou a dever-se à redução das emis-

sões de CO2 e da importação de com-
bustíveis fósseis.

Soromenho Marques considera "uma
mentira piedosa dizer que o Protocolo
de Quioto está em vigor", porque só se

aplica a 15% das emissões mundiais
— as provenientes dos países da UE e

ainda da Noruega, Islândia, Suíça, Ucrâ-
nia, Bielorrússia e Austrália. Em todo o

caso, reconhece que a nível global a UE
é um modelo exemplar, porque já redu-
ziu as emissões em 18% relativamente
aos valores de 1990, quando o objetivo
é chegar aos 20% até 2020.

"O problema é que a UE representa
apenas 11% a 13% das emissões mun-
diais, o que significa que por mais boa
vontade e esforços que façamos na Eu-

ropa, liderando pelo exemplo, não con-

seguimos travar o aumento global das

temperaturas da Terra para o nível crí-
tico dos dois graus Celsius", alerta o se-
cretário de Estado do Ambiente. Paulo
Lemos reconhece que os primeiros
dias das cimeiras mundiais da ONU so-
bre o clima "são sempre um pouco de-

pressivos, porque se retomam muitas
vezes dossiês de cimeiras anteriores

que pareciam estar fechados".
Em relação a Varsóvia, o governante

não acredita que haja grandes avanços,
mas "apenas alguns consensos" para
chegar a um acordo em 2015 que permi-
ta encontrar um sucessor para o Proto-
colo de Quioto e envolva todos os paí-
ses. Paulo Lemos deposita antes "gran-
de esperança" no evento de alto nível
da Assembleia Geral da ONU em setem-
bro de 2014 em Nova lorque, "uma es-

pécie de segunda Cimeira de Copenha-
ga destinada a dar um empurrão muito
forte em todo o processo".

Falta de liderança da UE

Ao contrário do secretário de Estado,
Francisco Ferreira, dirigente da Quer-
cus, sublinha "a falta de liderança da
UE neste processo, onde as prioridades
têm estado concentradas na crise eco-
nómica e financeira". Por outro lado,
depois de o Japão, Canadá e Rússia —

grandes países emissores — terem saí-
do do Protocolo de Quioto, "há uma

grande desilusão com a Austrália, ou-
tro grande país emissor, cujo Governo



rejeitou agora um conjunto de iniciati-
vas que vinha a tomar para combater
as alterações climáticas".

Todos estes fatores contribuem para
um clima de pessimismo no arranque
da Cimeira de Varsóvia. Ao mesmo tem-

po, diz o dirigente ambientalista, "uma
organização tradicionalmente conser-
vadora como a Agência Internacional
de Energia afirma no seu último relató-
rio que, para a subida das temperatu-
ras globais não superar os dois graus
Celsius, dois terços das reservas de
combustíveis fósseis conhecidas não de-

vem ser retirados do subsolo".
vazevedo Oexpresso.impresa.pt

NÚMEROS DA ORGANIZAÇÃO
METEOROLÓGICA MUNDIAL

TEMPERATURAS EM 2013
Este é um dos dez anos mais quentes
desde que há registos regulares
das temperaturas (1850). Nos primeiros
nove meses de 2013, a temperatura
global da superfície terrestre e dos

oceanos estava 0,48 graus Celsius
acima da média de 1961-1990

AQUECIMENTO DOS OCEANOS
Mais de 90% do calor em excesso

que está a ser gerado pelos gases
com efeito de estufa resultantes
das atividades humanas
são absorvidos pelos oceanos,

provocando a fusão dos gelos
e a subida do nível do mar

NÍVEL DO MAR
Subiu a uma taxa média anual
de 3,2 milímetros desde que as

medições por satélite começaram
a ser feitas, em 1993

GELO DO ÁRTICO
A área do gelo que tem mais de quatro
anos diminuiu de 18% para 3% entre
1984 e 2013. Em 15 de março de 2013
a calote gelada sobre o oceano atingiu
o máximo anual de 11,13 milhões
de quilómetros quadrados,
menos 3,3% (500.000 km2, a área
de Espanha) do que a média
de 1981-2010

Cidade costeira destruída pelo tufão "Haiyan", na província de Samar, no centro das Filipinas foto erik de castro/ reuters


