
Clima vai provocar
megaincêndios
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• ANDRÉ PEREIRA

Os
grandes incêndios em

Portugal são uma das

preocupações do Painel

Intergovernamental da
ONU sobre Alterações Climáti-
cas (IPCC). O relatório, ontem
apresentado em Yokohama (Ja

pão), deixa Portugal
e toda a região Sul da

Europa em alerta
máximo devido aos
efeitos das alterações
climáticas, especial-
mente no verão: au-
mento médio de J^C
da temperatura do

ar, ondas de calor
mais intensas e fre

quentes e ventos fortes e quentes.
"Temos uma floresta com es-

pécies altamente combustíveis.
A conjugação de todos os fatores
deixa Portugal numa posição
muito vulnerável", explica Filipe
Duarte Santos, especialista em

alterações climáticas e revisor do

relatório do IPCC, apontando a

prevenção como a melhor forma
de reduzir os efeitos

"Isto é um alerta vermelho. É

impossível estar otimista, quan-
do vemos os grandes investi-
mentos nos combustíveis fós-
seis" afirma Filipe Duarte Santos,

dando conta que
"Portugal e toda a

Europa vão sofrer
com as ondas de ca-
lor e períodos de seca

mais frequentes,
com a precipitação
intensa em períodos
curtos de tempo e

com a subida do nível
médio do mar". " A

solução passa pela transição
energética. "Temos de apostar
nas energias renováveis e parar a

emissão de gases com efeito de

estufa", sublinhando: "Se não o

fizermos, o Mundo não acaba,
mas o impacto será terrível". ¦

Apostar
nas energias
renováveis é
uma solução
para o clima

(^PORMENORES

-¦ IMPACTOS E ADAPTAÇÃO
Ontem foi apresentada a se-
gunda parte de três que com-
põem o quinto relatório do
IPCC. Avalia os impactos e a

adaptação às alterações cli-
máticas, com previsões en-
tre 2080 e 2100.

PRÓXIMO É EM MAIO
A terceira parte do relatório do

IPCC, com as soluções e estra-

tégias de mitigação das altera-

ções climáticas, será apresen-
tado em maio.

PEQUENAS ILHAS
A subida da temperatura e do
nível médio do mar vão fazer

desaparecer alguns países: o

grupo das pequenas ilhas do
oceano Pacífico.

PESSOAS QUEREM
PARTICIPAR MAIS
NAS DECISÕES

? Os portugueses afetados pelas al-

terações climáticas e erosão na cos-
ta querem participar na definição
das medidas para resolver o proble-
ma.A conclusãoédeLuísaSchmidt,

investigadora do Instituto de Ciên-

cias Sociais, da Universidade de Lis-

boa, que apresenta as conclusões do

estudo 'Change'. "As pessoas têm

uma grande desconfiança das insti-

tuições porque não são ouvidas", diz.



EM PORTUGAL
Menos água
Seca reduz caudal dos rios. Há

maior procura para irrigação,

produção de energia, indústria
e uso doméstico

Mais vagas de calor
Têm um impacto negativo na

saúde, na qualidade do ar, no

bem-estar público, na produ-
tividade laborai e agrícola

Mais incêndios florestais
0 aumento da temperatura e

ondas de calor vão aumentar
o número de fogos

Mais cheias
Mais frequentes nas zonas
costeiras, pelo aumento do

nível médio do mar e da
erosão Costeira

Menos pesca
Devido à acidificação dos

oceanos e ao aumento da

temperatura das águas

áá DISCURSO DIRETO

FRANCISCO FERREIRA
Membro da Quercus

"Os efeitos

já são uma
realidade"

Correio da Manhã - Portugal é

um dos países mais castigados

pelas alterações climáticas?
Francisco Ferreira - Não é só

Portugal, é toda a região do Sul

da Europa. Os efeitos das alte-

rações climáticas são, já hoje,

uma realidade e não deixam

ninguém são e salvo.
- Ainda há tempo para travar
os efeitos das alterações?
- Mesmo que hoje se deixem

de emitir gases com efeitos de

estufa, algumas das conse-

quências são irreversíveis. Po-

demos e temos de minimizar

os seus efeitos.
- Isso consegue-se como?
- As soluções são conhecidas.
É urgente continuar

a reduzir as emis-

sões. Tem de exis-

tir um acordo glo-
bal, mas está

complica-
do de con-

seguira



AS DE CALOR. Vão ser mais frequentes
<ior intensidade.Aqualidade do ar vai

ir pela poluição e fumo dos incêndios.

¦ EROSÃO COSTEIRA. Vai aumentar coma
subida do nível médio do mar, ondulação de

sentido norte-sul e rios sem caudal.

¦ CHEIAS E INUNDAÇÕES. Forte ondulação
costeira e chuva intensa em curto período de

tempo serão cada vez mais frequentes.

¦ PESCA. Aelevada concentração de CO2 na

atmosfera e oceanos vai reduzir o número de

espécies no mar e a quantidade disponível.




