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1.ondas Mais  de calor 

3.  Chuvas fortes nas 
regiões tropicais 

2.  Efeitos mais extensivos 
das monções 

ACORDO • REDUÇÃO DE 40% DA EMISSÃO DE GASES COM 

• Entre 2005 e 2012, gases poluentes tiveram redução de 22% em Portugal 

Consumo zero 
de petróleo 
para 2100 

Consequências do aquecimento global 

Gases com efeito de estufa desde o início 
da Revolução Industrial 
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Emissões por país em rnilheles de toneladas de dióxido de carbono 
e cortes propostos pelos países mais poluentes até 2013 

O
acordo de Paris, relativo 
ao combate às alterações 
climáticas, define que 
dentro de 85 anos haja 

um consumo zero de combustí-
veis fósseis (petró-
leo, carvão e gás na-
tural). "Antes do fim 
do século, a humani-
dade deixa de poder 
usar combustíveis 
fósseis", disse ao CM 
Filipe Duarte Santos. 
O professor da Fa-
culdade de Ciências 
da Universidade de 
Lisboa entende que o compro-
misso de Paris "não é o fim, mas o 
início do processo" para travar o 
aquecimento global e a conse-
quente subida do nível do mar. 

Pelo acordo, Portugal fica  

obrigado a reduzir as emissões de 
gases com efeito de estufa em 
40% até 2030. Recorde-se que o 
País atingiu o pico das emissões 
em 2005. Até 2012 foi entretanto 
observada uma redução de 2291, . 

Para Filipe Duarte Santos, um 
outro objetivo mar-
cado para 2030 é 
deixar de usar ener-
gias fósseis para a 
produção de eletrici-
dade. Em 2013, a 
produção de eletrici-
dade com base nas 
energias renováveis, 
como eólica, solar e 
hídrica, foi de 62%. 

Os compromissos obtidos vi-
sam, à escala global, reduzir fe-
nómenos atmosféricos extremos 
como as ondas de calor ou as 
cheias que atingiram o Algarve 
em novembro último.. 

Corte 
25 a 30% 

2072  

Aquecimento 
leva a mais 
cheias 
e vagas 
de calor 

• JOÃO SARAMAGO Metano  
Pecuária 
intensiva 

19% 

Dióxido .......... — 
de carbono 
Carvão, petróleo 
e gás 

63% 

Emissões mundiais 

35 274 
milhões 

de toneladas equivalentes 
de dióxido de carbono 

(2013) 

Corte 
35% 

• Albufeira foi atingida pelas cheias em novembro último Fonte Geoartamento &nanico de Meteorologia do Centro Hadley/Chrnate kt,on Tracker/OMWRetatóno da ONU sobte o efeito agregado das CPON/EU Rent Researeh CentreIGN  • 
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China 

10 281 
Corte 

60 a 65% 

Corte 
26% 

 

Indonésia 

487 

Corte 
29 a 41% 

Austrália 

395 

G 
Corte 

26 a 28% 

FEITO DE ESTUFA ATÉ 2030 

Cimeira de Paris 

Batalha global para reduzir emissões 
O acordo entre 195 países com o objetivo de corta' as emissões de gases 
com efeito deestufa, para tentar manter as temperaturas globais 2°C acima 
das médias pré-industriais (1850-1900), poderá não ser suficiente 

Temperaturas médias globais 
acima dos níveis pré-industriais 

Aumento previsto em 2060 com as emissões 
aos níveis atuais 

Aquecimento com as políticas atuais 
de redução de emissões. Ilhas baixas do oceano 
Pacífico em risco com a subida do nível do mar 

Aquecimento previsto* em 2100  sendo 
cumpridos os compromissos já assumidos 
antes do acordo de Paris 

2010193 países assinam os Acordos 
de Cancun para "conter o aumento 
da temperatura média global e manter esta 
2°C  acima dos níveis pré-industriais" 

Aquecimento limite previsto pelo 
acordo de Paris 

Aumento da temperatura a ultrapassar 
1°C em 2015 (nível do mar subiu 19cm) 

1850-1900  Temperatura média 13,7°C 

Nota A avaliação precisa das temperaturas na década de 1750 — quando 

começou a Revolução Industrial — é difícil. Os climatologistas usam 

temperaturas médias registadas entre 1850 e 1900. 

'Relatório de síntese das Nações Unidas sobre o efeito agregado 

das Contribuições Pretendidas Determinadas Nacionalmente (INDO) 

las CPDN/EUJoint Research Centre/GN rorw.cmjornalpt/multirnedia/graficos.html 1 CORREIO DA MANHÃ 
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• 0 acordo de Paris ditou que 195 países iniciam, em 2020, um conjunto de medidas que vai limitar 
o aquecimento do planeta a 1,5°C face à temperatura média verificada antes da Revolução Industrial 

de cresci-
mento dos passageiros nos 
transportes públicos em 
2030. por comparação com 
2005, prevê o acordo. 

• PAPA SAÚDA ACORDO 
O papa Francisco saudou a 
adoção  do acordo e pede 
atenção para países "mais 
vulneráveis" perante catás-
trofes ambientais. 

• JAPÃO SEM SACRIFÍCIOS 
O Japão vai combater as alte-
rações climáticas sem sacri-
ficar progresso o económico. 

Cientistas 
alertam 
para falta 
de meios 
• O climatólogo francês Jean 
jouzel, prémio Nobel da Paz em 
2007, entende que o acordo de 
Paris é ambicioso, mas lamenta a 
falta de meios para se atuar antes 
de 2020, ano em que entra em vi-
gor o compromisso assinado no 
sábado. A falta de obrigações por 
parte dos Estados, antes dessa 
data, "coloca o Mundo na traje-
tória de um aumentb de 3 graus 
centígrados antes de 2025", refe-
riu, ao que acrescentou: "Será 
demasiado tarde para 1,52C e 
muito difícil para os 22C': 

Uma posição partilhada pelo 
professor da Faculdade de Ciên-
cias da Universidade de Lisboa, 
Filipe Duarte Santos: "O acordo 

• Dependência. Entre 
2005 e 2013, a dependência ex-
terna de energias fósseis, como 
carvão, baixou de 90 para 71%. 

Fogos retiram 
Portugal dos 
países verdes 

A ocorrência de fogos flores-
tais foi a principal causa para 
Portugal descer 12 lugares na ta-
bela dos países com melhor 
prestação na preservação do 
ambiente, referiu o professor da 
Universidade Nova de Lisboa, 
Francisco Ferreira. No último re-
latório elaborado pela Rede Eu-
ropeia de Ação Climática, Por-
tugal ficou nal() g posição e dei- 

não irá evitar que se ultrapasse os 
dois graus centígrados de au-
mento da temperatura': 

"A humanidade teria ficado 
mais bem servida com uma 

Ck PORMENORES 

• Incêndios levaram Portugal 
a descer de 7.° para 19.° lugar 

xou de integrar os países verdes 
(amigos do ambiente). No ano 
anterior ocupava a 7g. posição, 
tendo baixado uma posição face 
ao 62 lugar de 2013. 

maior atenção a acordos e meca-
nismos vinculativos para alcan-
çar o alvo dos 2-2C, do que o obje-
tivo simbólico de 1,52C", decla-
rou Peter Cox, cientista na Uní- 

OLHAR CM ■ 
POR OCTÁVIO RIBEIRO 

O mal ambientalista 
Já vi um ambientalista de 
topo, num protesto com apa-
niguados presos ao portão de 
uma cimenteira, tornar-se, 
poucos anos depois, consul-
tor dessa mesma cimenteira. 
Falo de Palma e da Secil. 
A ideia que deixam os am-
bientalistas portugueses for-
ma-se entre o oportunismo 
de alguns e o fundamentalis-
mo de quase todos. Para esta 
poderosa casta europeia, o 
Homem é em si mesmo um 
distúrbio da placidez do pla-
neta. Para eles, qualquer la-
gartixa releva sobre o interes-
se geral na construção de 
barragens ou pontes. 
É por isso no entendimento 
do homem médio que o com-
bate à poluição se deve situar. 
E não adianta enterrar a ca-
beça no petróleo: a chegada 
da era do consumo à China e 
à índia obriga a medidas sé-
rias para transformar o cres-
cimento em verdadeiro des-
envolvimento. 
A massificação do recurso a 
energias alternativas está a 
tornar-se urgente. 

versidade de Dexter (EUA), e um 
dos principais autores de dois 
relatórios do painel intergover - 
namental sobre as alterações cli-
máticas da ONU. ■ 

• Metano. O acordo de Paris 
aponta para a necessidade de 
comer menos carne. Os animais 
libertam gás metano. 

• Reciclagem. Em Portugal--
a reciclagem é de 24%. A meta 
para 2020 é de 50% nos resí-
duos a reutilizar e reciclar. 


