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Crise climática
Esta ameaça
já aquece o
presente — e
o planeta



Este é o primeiro texto de uma série de quatro e
aborda a emergência climática: o planeta está a

aquecer, o nível dos mares a subir, a chuva cada vez
mais escassa. 0 que está a ser feito e o que falta fazer?
Por Mariana Durães

Era
Dezembro de

2018 e Greta
Thunberg enfrenta-
va uma plateia de
líderes mundiais na
Cimeira do Clima.
Sem papas na lín-
gua, acusou-os de

"não serem maduros o suficiente"

para encarar "o peso das alterações
climáticas". O discurso foi um gati-
lho: por todo o mundo, estudantes

começaram a faltar às aulas pelo
clima, inspirados pela activista sue-
ca de 16 anos. O Reino Unido e a
Irlanda declararam emergência cli-
mática. António Guterres, secretá-

rio-geral das Nações Unidas, foi
capa da Time e afirmou ser essencial

que "todos se juntem" para "rever-
ter a situação actual".

Caso ainda não estivesse clara a

preocupação dos jovens relativa-

mente ao tema, ficou reafirmada no
encontro do P 3com Berta Valente
Santos, Fernando Teixeira, João Pe-
dro Costa, Rianne Ruviaro e Rita
Regadas. Depois de lançado o desa-
fio para serem escolhidas as causas
do futuro, o debate decorreu na re-

dacção do PÚBLICO, no Porto. A
decisão foi unânime: esta é uma luta

que está longe de se esgotar. Um
estudo feito pela Fundação Calous-
te Gulbenkian (Preferências Interge-
racionais da População Portuguesa)
mostra que 77,4% dos inquiridos
consideram que cada geração deve

transferir mais recursos para a ge-
ração seguinte do que os que rece-
beu da geração anterior (cenário
que muda, se estiver implicado um
aumento de impostos). E 41,6% con-
cordam que devem ser encerradas
indústrias poluentes, ainda que isso

signifique menos emprego.
O planeta já aqueceu 1 grau Cel-

sius em relação às temperaturas
registadas na era pré-industrial. De
hábitos de consumo à desfloresta-

ção, passando por greenwashing
("um saco biodegradável que afinal
não o é" e cápsulas de café "amigas
do ambiente") e pela falta de con-
dições que os países oferecem aos
cidadãos para serem mais verdes,
são várias as causas apontadas para
a situação de emergência climática
- que já se faz sentir. "O calor é

mais extremo e as temperaturas
mais elevadas, a precipitação mé-
dia anual tem diminuído em todo
o território nacional e também se
verifica uma subida do nível médio
do mar, que ainda não é muito si-

gnificativa, mas será um dos maio-
res problemas com que vamos ter
de lidar", refere Luís Filipe Dias,
investigador da Faculdade de Ciên-

cias da Universidade de Lisboa.
De acordo com um relatório do

Painel Intergovernamental para as

Alterações Climáticas (IPCC, na si-

gla inglesa), para evitar que a tem-

peratura aumente mais do que 1,5

graus Celsius - meta que para ser

alcançada exige que as emissões de

gases com efeito de estufa dimi-
nuam em 45% até 2030 e sejam nu-
las em 2050 -, devem ser tomadas
"medidas sem precedentes".

"Acabar com a desflorestação e

plantar milhares de milhões de ár-

vores, reduzir drasticamente o uso
de combustíveis fósseis e apostar
nas energias renováveis, mudar
para uma agricultura sustentável e

procurar novas tecnologias, nomea-
damente de captação e armazena-
mento de carbono" foram algumas
das recomendações feitas por An-
tónio Guterres no Climate Finance
Ministerial Meeting, em Outubro de
2018. Em teoria, as soluções são
conhecidas. Mas, para Mourana
Monteiro, estudante de mestrado
em Neurociências na Faculdade de
Medicina da Universidade de Lis-
boa, "falta pôr em prática o que já
se sabe".

O que fazer para reverter
a situação?
A jovem de 22 anos, envolvida na
Greve Climática Estudantil, atende
o telefone ao P 3em Bajouca, em
Leiria, onde se preparava para
acampar entre os dias 17 e 20 de
Julho, em protesto contra os con-
tratos de prospecção e exploração
de petróleo e gás na zona centro,
com dois furos marcados na Bajou-
ca e em Aljubarrota. "É necessário

começar a estudar as áreas que

Manifestações
Os protestos de activistas pelo
clima têm-se multiplicado em
Portugal

O painel
Fernando Teixeira, João Pedro

Costa, Berta Valente Santos,
Rianne Ruviaro e Rita Regadas (da
esq. para a direita)



mais precisam de intervenção e,
sobretudo, a dizer a verdade acerca
de muitas indústrias", atira.

Luís Filipe Dias acredita que a
União Europeia está "na linha da
frente" no combate à emergência
climática. A recém-eleita presiden-
te da Comissão Europeia, Ursula
von der Leyen, comprometeu-se a

apresentar um "Green Deal" para a

Europa nos primeiros 100 dias de
mandato e disse querer fazer da Eu-

ropa o primeiro continente com
neutralidade climática até 2050.
Algo que o investigador acredita que
pode, de facto, acontecer: "Com os

avanços tecnológicos a que vamos
assistindo, acredito que surja algo
novo que resolva a situação."

A reversão do panorama actual
não depende, contudo, apenas da

tecnologia. É preciso mudar hábi-
tos, alertar consciências. Noah Zi-

no, estudante de 17 anos também
envolvido na Greve Climática Estu-
dantil, acredita que a sensibilização
para o tema já está a acontecer: "Já

vimos muitas organizações ajunta-
rem-se a nós e uma maior mobili-
zação política. Vários partidos qui-
seram ter reuniões connosco para
discutir as alterações climáticas."
E acredita que, individualmente, as

pessoas começaram a alterar com-

portamentos.
Mas os hábitos individuais têm

"duplo sentido", acredita: "Não con-
tam tanto para mudar o problema
sistémico, mas têm um papel impor-
tantíssimo." Berta Valente Santos

partilha da mesma opinião: "O in-
dividual está a tentar, mas depois
temos a desflorestação no Brasil, o

Trump que ignora. . . Isto tem de ser
uma preocupação mundial."

Para que as rotinas sejam total-
mente alteradas, é preciso que se-

jam dadas as condições. "Se uma
pessoa recebe o ordenado mínimo,
não se lembra de reciclar. E há o
factor económico: com as despesas- água, luz, gás - não sobra muito
dinheiro para fazer opções susten-
táveis. Um copo de plástico custa
30 cêntimos; o de vidro, 50. As pes-
soas vão para o primeiro", defende
João Pedro Costa.

"A redução do preço dos passes,
por exemplo, foi um pequeno pas-
so para tornar os transportes públi-
cos uma boa opção", acredita Mou-

rana. " [Ainda assim,] se queremos
que as pessoas deixem o conforto
do seu carro, é preciso que os trans-

portes públicos sejam melhores,
com horários que consigam respon-
der às necessidades das pessoas e
um investimento no interior do
país", continua. Fernando Teixeira
corrobora: "As estações ferroviárias
estão desactivadas, as linhas são
obsoletas. Um país tão pequeno po-
dia estar todo interligado."

Viver numa sociedade de consu-
mo pode também não resultar: "Ca-

pitalismo e justiça social não
são incompatíveis. Pelo menos
o capitalismo como o conhe-
cemos", afirma Helena da Sil-

va, activista da Climáximo.
"Não é possível pensar

num futuro verde para
uma sociedade que con-
tinua a consumir infini-
tamente, num planeta

onde os recursos são finitos", ob-
serva Mourana.

O futuro deverá passar pela eco-
nomia circular, acredita Noah. "É
muito difícil dizer a uma empresa
que agora só pode ter um modelo
disto ou daquilo. É mais fácil dizer
que se vai impedir que os materiais
sejam descartados e que depois do

tempo de uso de um objecto, ele
será devolvido à empresa para ser
reutilizado."
Os planos de adaptação
à mudança do clima
Enquanto o mundo vai trabalhando
na mitigação das alterações climá-
ticas, Luís Filipe trabalha na adap-
tação - isto é, "depois de constata-
da a existência de um problema que
não pode ser resolvido de imedia-
to", propõe medidas para melhor
lidar com ele. "Sou urbanista, mas
não faço desenho urbano. Dou
orientações para projectos relacio-
nados com arquitectura bioclimá-
tica, cuidados com o espaço públi-
co - sempre na vertente de dimi-
nuição do risco associado às

alterações climáticas", explica.
Recentemente, trabalhou num

"plano intermunicipal de adapta-
ção às alterações climáticas" no
Algarve. A sua investigação fez ve-
rificar que, "no pior cenário, isto é,
mantendo-se a situação como está,
a água não será suficiente para fazer
face às necessidades das pessoas".

Projectou "coisas do quotidiano,
mas com uma perspectiva de pre-
venção para o futuro": "paisagens
de retenção de água, alteração de
coberturas nos jardins, para a rega
ser menos necessária, e uma cen-
tral dessanilizadora para o final do
século". Porque, "se formos pelo
pior cenário" (o actual), se em 2080
não houver uma central, "o Algarve
não tem água suficiente para a agri-
cultura que temos actualmente e

para satisfazer as necessidades de
consumo".

Para Oeiras, o investigador está a
desenvolver um projecto de "arqui-
tectura bioclimática". Tendo em
conta a arquitectura de um edifício,
a sua envolvente, "as correntes de
ar e a disposição das janelas, que
podem ou não ter palas", é possível
fazer com que um edifício aqueça
no Inverno e não aqueça no Verão.

A luta pelo clima vai continuar.
Está marcada uma nova greve -
desta vez geral - para 27 de Setem-
bro. Os estudantes têm desafiado
sindicatos e trabalhadores a fazer
greve, porque, relembram, "sem
planeta não há trabalho". E, nas

palavras de Greta, está na altura de

agir como "se a nossa casa estives-
se em chamas" . Até porque o calor

já se sente.

mariana.duraes@publico.pt

Nenhum
partido está
fora da luta
ambiental

Com

as alterações climáticas
no discurso político, vários
partidos já apresentaram
propostas eleitorais. Alguns

exemplos: o PS fala em
"transformar" o "paradigma de
produção e consumo"; "acelerar
a descarbonização da
economia"; "mobilizar incentivos
económicos à descarbonização";
"preparar Portugal para os
efeitos das alterações
climáticas". Defende "o fecho ou
a conversão das centrais
termoeléctricas de Sines e do
Pego entre 2025 e 2030",
considerando "desejável
antecipar" o processo para 2023.



Quer abrir-se caminho para "o

fim da produção de energia
eléctrica a partir do carvão".

O BE avançou com várias
medidas, entre outras: aprovar
uma "lei do clima"; criar o

Ministério da Acção Climática;
tirar os carros de parte dos
centros de Lisboa e Porto;
requalificar o metro em Lisboa
até 2029.

O PCP também quer "uma
viragem na política ambiental",
para "prevenir os efeitos das

alterações climáticas". Defende,
entre outras medidas, o

transporte público; a diminuição
da "dependência dos
combustíveis fósseis"; e a

redução de emissões de gases
de efeito de estufa e de resíduos.

O PEV assumiu 12

compromissos e, entre eles,
estão "agir pelo clima", "produzir
e consumir local", "travar a perda
de biodiversidade", "diversificar a

floresta", "reduzir o uso de
plástico".

O PSD quer promover as

energias renováveis, discriminar
positivamente o recurso à

biomassa, melhorar a eficiência
energética dos edifícios,
incentivar o uso de transportes
públicos, agravar a fiscalidade
sobre os plásticos.

Os programas ainda estão a ser
apresentados. O PAN irá,
naturalmente, agitar a bandeira.
Até a líder do CDS, Assunção
Cristas, já referiu que
"democracia, alterações
climáticas e território, economia
e Estado social" são temas
importantes para o país. Maria
João Lopes


