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Christiana Figueres (Nações tinidas), 
Ban Ki-moon (secretário-geral 
das Nações Unidas), Laurent Fabius 
(ministro dos Negócios Estrangeiros 
francês) e François Hollande 
(presidente francês) não esconderam o 
contentamento pelo acordo conseguido 

O que fazem as estâncias 
quando o clima estraga o esqui 

Cimeira do clima 

JOANA CAPUCHO 

Foi um momento histórico: Ontem, 
às 19.27 em Paris (18.27 em Lisboa), 
os responsáveis dos 195 países reu-
nidos na cimeira do clima concor-
daram reduzir as emissões de gases 
com efeitos estufa. Após duas se-
manas de negociações e do adia-
mento do encerramento, marcado 
para sexta-feira, ospolíticos chega-
ram a consenso, assumindo um 
compromisso ambicioso: limitar a 
subida da temperatura a 1,5 graus, 
em relação à era pré-industriaL 

O Acordo de Paris enviúve, pela 
primeira vez, todos os países do 
mundo na luta contra as alterações 
climáticas e o aquecimento global. 
No compromisso, juridicamente 
vinculativo, comprometem-se a re-
duzir significativamente o uso de 
combustíveis fósseis para apostar 
nas energias renováveis. Relativa-
mente às verbas, uma das questões 
mais polémicas, o documento pre-
vê o financiamento de cem mil mi-
lhões de dólares por ano para os paí-
ses em desenvolvimento após 2020. 
Cadapaís deverá, daqui para a fren-
te, estabelecer os seus objetivos com 
vista a atingir as metas defi n idas. 
Ereunirão para balanço em 2025. 

Aposição portuguesa 
"E um dia histórico para o ambien-
te. Mas só passa a ser histórico 
quando se concretizarem os objeti-
vos. Estes são desafios enormes, 
quase utópicos, mas que devem ser 
encarados como absolutamente 
necessários", dissi. ao DN Francisco 
Ferreira, que integra a delegação 
portuguesa na Conferência das Na-
ções Unidas para o Clima (COP21). 
Chegar à segunda metade do sécu-
lo com um balanço zero de emis-
sões de gases "é uma tarefa compli-
cada, mas desejável e exequível". 

A revisão do acordo e o aumento 
de ambição deverá acontecer apar-
dr de 2020, o que Francisco Ferreira 
considera errado, "face à emer-
gência climática. Há um momento 
de avaliação em 2018, mas que não 
redefinirá as contribuições nacio-
nais de cada país". Nas possíveis re-
visões dos compromissos nacio-
nais, prevéqueaodgênciasejacada  

vez maior. Ao contrário do Protoco-
lo de Quioto, realça o também pro-
fessor do Centro de Investigação em 
Ambiente e Sustentabilidade, da 
Universidade Nova de Lisboa, "este 
é um acordo viável e que compro-
mete todos os países com metas e 
não só os países desenvolvidos". 

Considerado histórico, o com-
promisso foi aprovado em ambien-
te de festa. As metas são ambiciosas, 
mas, a serem cumpridas, permiti-
rão reduzir significativamente o im-
pacto do aquecimento global. Para 
a Greenpeace, este acordo reflete a 
mensagem de que "este é o fim da 
era dos combustíveis fósseis". 

Kerry chorou e China sorriu 
Na intervenção que se seguiu à 
aprovação do documento, o secre-
tário de Estado norte-americano, 
John Kerry-que se mostrou espe-
cialmente emocionado com o mo-
mento -, garantiu que o acordo de 
Paris sobre o clima constitui "uma 
vitória para o planeta e as gerações 
futuras". Ninguém pensa tratar-se 
de um acordo perfeito, afirmou, "e 
assim é exatamente como devia 
ser", dado o número de nações en-
volvidas. Ainda antes da adoção do 
acordo, o grupo G77, com 134 paí-
ses em desenvolvimento e emer-
gentes, incluindo a China, e os paí-
ses menos avançados, como Ango- 

DN rápido 

O acordo para limitar 
a subida da temperatura 
foi aprovado. Mas ainda 
tem de ser ratificado. 

Países em desenvolvimento 
vão receber cem mil 
milhões dólares/ano 
a partir de 2020. 

"Isto é enorme: quase todos 
os países subscreveram o 
acordo, graças à liderança 
dos EUA", reagiu Obama. 

la, mostraram-se satisfeitos com o 
documento. 'Acabámos de escolher 
o caminho certo para o bem das ge-
rações futuras", disse o enviado es-
pecialparaasAlterações Climáticas 
da China, Xie Zhenhua, acrescen-
tando que o acordo "pode ser me-
lhorado, mas permite-nos avançar 
para responder ao desafio das alte-
rações climáticas". Também Anna-
Kaisa Itkonen, porta-voz da Comis-
são Europeia, disse que a aprovação 
daproposta constituía "uma vitória 
enorme para a UE", um "momento 
histórico". "Cobre todas os nossos 
pedidos principais- é ambicioso e 
equilibrado." Logo após a assinatu-
ra, Christine Lagarde, diretora-geral 
do FMI, divulgou uma declaração, 
convidando os países envolvidos na 
COP21 a criar medidas para que as 
metas sejam atingidas. "O Acordo 
de Paris é um passo critico em fren-
te para enfrentar o desafio das mu-
danças climáticas globais. Os gover-
nos devem agora transformar pala-
vras em ações, com políticas que 
façam progressos efetivos sobre as 
promessas de mduçãof 

Acordo é o início 
O especialista em alterações climá-
ticas Filipe Duarte Santos conside-
mu "muito importante" o acordo al-
cançado, mas alerta que o compro-
misso "não é o fim, mas o início do 
processo" para evitar° aquecimen-
to global. Para o professor da Facul-
dade de Ciências da Universidade 
de Lisboa, o compromisso não irá 
evitar que se ultrapasse dois graus 
centígrados de aumento da tempe-
ratura média global da atmosfera à 
superficie. "Há muito afazer. Espe-
ra-se que seja um sinal claro para as 
empresas, sobretudoparao setor da 
energia começar efetivamente a 
apostar na transição energética." 

Naopinião de Francisco Ferreira, 
Portugal"tem um quadro estratégi-
co para o clima, mas tem de come-
çar a concretizar medidas indispen-
sáveis. Uma delas é deixar de finan-
ciaras centrais a carvão que temos". 
Por outro lado, o especialista am-
biental diz que o país deve apostar 
em transportes públicos, nos velcu-
los elétricos, nas energias renováveis 
e sensibilizar as pessoas para um 
consumo mais sustentável. 

ALPES FRANCESES Falta de 
neve já obrigou a cancelar 
projeto hoteleiro com 1400 
camas. Há planos de recu-
peração de.vegetação 

Desde 1960, os Alpes franceses per-
deram 30% de neve e ganhararn1,6 
graus Celsius. À medida que as 
temperaturas sobem, a espessura 
das camadas de neve tem vindo a 
diminuir, obrigando as estâncias 
de esqui a adaptarem-se. Por vezes, 
nem sequer aparece, ou chega 
mais tarde, obrigando as estâncias 
a oferecer outro tipo de atividades. 

Em declarações ao jornal francês 
Liberation,ThierryLebel, diretor do 
Laboratório de Estudos de Transfe-
rência em Hidrologia e no Meio Am-
biente, adiantou que o limite ne-
ve/chuva pode subir para os 450 a 
600 metros nas próximas décadas e 
mudar a natureza das avalanchas. 
Devido àfalta de neve, jáfoi, inclusi-
ve, cancelado um projeto de cons-
trução de uma estância de esqui 
com 1400 camas. Em Douzin-Le- 

-Mont, o município passou a expio-
rar a pequena estância de Haute-
-Savoie, a 1250 metros de altitude, 
em 2013. Num local onde existiam 
várias pistas, proibiram o esqui, em 
favor de um projeto de recuperação 
de vegetação. Embora os desportos 
fossemmaisrentáveis, a ideiaé criar, 
desde já, outro tipo de atrações. 

Nos últimos 40 anos, os glaciares 
dosAlpes perderam mais deum ter-
ço do volume e 26% da superfície. 
Thierry Lebel alerta para o facto de 
um aumento de temperatura de 
dois a três graus poder levar ao de-
saparecimento dos glaciares locali-
zados abaixo dos três mil metros. 

Segundo o Instituto Nacional de 
Meteorologia, na Suécia as tempe-
raturas podem subir sete graus até 
2100, mas, antes disso, a época de 
desportos de inverno pode ser re-
duzida em algumas semanas. Em 
França, essa perda poderá chegar 
aos dois meses e meio em 2080. Por 
agora, as soluções passam por usar 
neve artificial parajuntar àatmosfé-
rica e proteger as pistas dos ventos 
predominantes, entre outras. 

Histórico. 195 países 
prometem travar o 
aquecimento global 
Paris. Políticos assumem, pela primeira vez, compromisso para 
adotar medidas que conduzam a uma economia de baixo carbono 
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QUINTO 

O acordo que vigora não foi aceite por todos 

O que representa a aprovação 
do Acordo de Paris? 
Este acordo altera o paradigma 
relativamente ao Protocolo de 
Quioto.'lern uma arquitetura glo-
bal, é equilibrado, muito mais 
ambicioso, duradouro e legal-
mente vinculativo para todos os 
países. Por outro lado, os objeti-
vos ambiciosos que traça repre-
sentam um momento histórico 
para o futuro. 
É um acordo realista? 
E equilibrado e ambicioso, mas 
também é realista. Embora as 
metas sejam exigentes, são, ain-
da assim, realistas e estão ao nos-
so alcance. 
Qual será a contribuição 
de Portugal? 
Na União Europeia terá de existir 
legislação, instrumentos que per-
mitam cumprir o compromisso 
assumido. Temos um trabalho ár-
duo pela frente. Neste momento, 
ainda não temas ações tipifica-
das.Temos metas traçadas e é um 
caminho para se ir fazendo. De 
cinco em cinco anos haverá uma 
avaliação. Nem todos os países 
terão as mesmas obrigações, mas 
todos estão comprometidos com 
o acordo. 
Mas qual o caminho que 
Portugal tem de seguir? 
Diria que, naturalmente, o cami-
nho de Portugal será o da Europa. 
Temos feito um caminho impor-
tante, temos um plano nacional 
de adaptação às alterações cli - 
máticas e uma estratégia para o 
setor da produção de energia, 
transportes. São sempre medidas,  
múltiplas, algumas prioritárias. 

Temos !Portugal] metas 
traçadas. Neste momento 
ainda não temos ações 

tipificadas 

A produção de energia não ba-
seada em produtos petrolíferos é 
uma matéria que estará sempre 
em cima da mesa. Vamos conti-
nuar o que temos vindo a fazer 
em Portugal, que tem sido muito 
positivo. • 
O que destaca da Cimeira 
de Paris? 
Há três aspetos que gostava de 
destacar. Em primeiro lugar, a 
ambição europeia, as metas e os 
objetivos realistas propostos fo-
ram muito i mportantes para o 
sucesso da COP 21. Também é de 
realçar a forma positiva de traba-
lho negociai da organização da 
Cimeira de Paris. Por último, o su-
cesso só pode ser conseguido 
com trabalho de todos os países e 
envolvendo todos os cidadãos. Só 
podemos estar satisfeitos com 
este resultado. 

OP1N1 

A Trump e Cia.: Os 
americanos já não 
se fiam na Virgem 

LEONÍDIO 
PAULO 
FERREIRA 
Jornalista 

otavao TheNewYork 
Times que nenhuma figu- 
ra de relevo dos republica-

nos tinha marcado presença na 
cimeira do clima com exceção 
deArnold Schwarzenegger, ex-
governador da Califórnia. E que 
se Michael Bloomberg, antigo 
mayord e Nova Iorque, lá esteve, 
há muito que deixou o partido. 
O que significa que a principal 
força politica nos Estados Uni-
dos (controla o Senado e a Câ-
mara de Representantes) se 
mantém entrincheirada na re-
cusa do aquecimento global 
Tendo em conta que em breve 
Barack Obama sairá de cena e 
um presidente republicano 
pode instalar-se na Casa Branca, 
não é problema de somenos. 
Em 1998, Bill Clinton, um de-
mocrata, assinou o Protocolo de 
Quioto para a redução das emis-
sões de carbono, mas o Senado 
dominado também na época 
pelos republicanos nunca o rati-
ficou.A seguir o vice-presidente 
Al Gore perdeu as eleições e se 
ganhou um Óscar e um Nobel 
com a sua cruzada ambientalis-
ta isso não fez a presidência de 
GeorgeW.Bush comover-se, ale-
gando que a China poluía cada 
vez mais e não tinha obrigações. 
Em Paris, Obama estava ontem 
representado por um efusivo 
John Kerry, seu secretário de Es-
tado.E Gore também se juntou à 
festa. Mas e se em novembro de 
2016 um republicano como Do-
nald Trump ganhar as eleições? 
Trump recusa o aquecimento 
global como verdadecientffica. 
Ben Carson eTed Cruz, também 
candidatos, partilham a ideia. 
E Jeb Bush, Chris Christie e Mar-
co Rubio insistem que não é o 
Estado que tem de combater as 
tais alterações climáticas. Ou 
seja, o partido faz jus ao dito do 
fia-te na Virgem e não corras 
(que nem o Papa subscreve, pois 
dedicou uma encíclica ao tema). 
Ilá, porém, razões para confiar 
na América. Um estudo feito 
pela Universidade deYale mos-
tra que a maioria dos eleitores 
republicanos já admite o aque-
cimento global. E que favorece o 
incentivo às energias limpas. Se 
querem batera favorita Hillary 
Clinton, também nesta matéria 
Trump e Cia. têm demudar. 

ENTREVISTA:(.- OS 
Secretário de Estado do Ambiente 

Governante está confiante no sucesso do compromisso 
conseguido em França. Espera que a União Europeia 

aprove legislação que possibilite cumprimento das metas 

condo é ambicioso, mas 
realista. Temos um trabalho 

árduo pela frente" 

> Negociado e aprovado em 1997 
e a vigorar até 2020, Quioto foi o 
primeiro protocolo para o com-
bate às alterações climáticas. 
Estipulou compromissos quan-
tificáveis de controlo das emis-
sões de gases com efeito estufa, 
mas estes nunca foram cumpri-
dos, uma vez que o documento 
não era vinculativo. Enfrentou 
desde logo a resistência de gi- 

gantes poluidores como os EUA, 
a China, a Índia ou a Rússia. 
Começou a ser ratificado em 
1999, mas só entrou em vigor 
em 2005 quando conseguiu a 
aprovação de 55 países (que 
produzem 55% das emissões). 
O direito ao crescimento econó-
mico tem sido um dos trunfos 
usados pelos países emergentes 
para não aplicarem Quioto. 
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Acordo 
mundial 

para salvar 
a Terra 

Cimeira de Paris. Desta vez, até os 
maiores poluidores do mundo assinaram. 

Depois de duas semanas de debate, China, 
Estados Unidos, índia e mais 192 países 

comprometeram-se a adotar medidas que 
reduzam a emissão de gases com efeito 

estufa e limitem o aumento da temperatura 
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