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Em emergência
climática, até onde

estão os países
dispostos a ir?

António Guterres
deixa o aviso: "Falta

vontade política".
COP2S arranca

hoje em Madrid
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clima "O que ainda falta é

vontade política". O secre-

tário-geral das Nações Uni-
das, António Guterres, deu
ontem o mote ao início dos

trabalhos da Conferência
sobre as Alterações Climáti-
cas (COP2S), que hoje ar-
ranca em Madrid na presen-
ça de mais de 50 líderes
mundiais. Em emergência
climática, e com resultados

aquém do esperado, até
onde estão, afinal, os países
dispostos a ir? Qual a ambi-

ção em matéria de redução
de gases com efeito de estu-
fa (GEE) com vista à neutra-
lidade carbónica em 2050?

Os dados estão lançados.
Mesmo que se cumpra o

Acordo de Paris, a tempera-
tura vai subir 3,2 graus. De
acordo com o relatório do

Programa das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente,
será necessária uma redu-

ção de 7,6% ao ano, na pró-
xima década, para se cum-
prir a meta de "estabilizar"
a subida da temperatura nos

1,5.° até 2100. A alternativa,
avisam, é uma "catástrofe
climática".

Numa altura em que se fi-
cou a saber que as emissões
de GEE atingiram um novo
recorde no ano passado, de

55,3 giga toneladas, com a

China na posição de princi-
pal emissor (26,8%%), se-

guida dos EUA (13,1%). Es-

tando os norte-americanos
na iminência de rasgar o

Acordo de Paris.
A que se junta o facto de,

revela o Climate Action
Tracker, cerca de 130 na-
ções, "incluindo quatro dos

cinco maiores emissores do

Mundo", estarem muito
aquém de contribuir para a

redução das emissões glo-
bais. Destacando a quase au-
sência de medidas por parte
da Federação Russa e EUA.
OLHOS POSTOS NA CHINA
Para Filipe Duarte Santos,
perito em alterações climá-
ticas, é tempo de aumentar
a pressão (ler ao lado). Com
o Parlamento Europeu a dar

o pontapé de saída, ao desa-
fiar a União Europeia (UE) a

subir a fasquia e reduzir as

emissões em 55% até 2030.
"A Comissão Europeia já
fala em 50%, 55%, na COP

vamos ter vários anúncios

que nos permitem perceber
se estamos extremamente
pessimistas ou um bocadi-
nho menos pessimistas",
diz, por sua vez, Francisco
Ferreira, presidente da asso-

ciação ambientalista ZERO.
Anúncios que serão ful-

crais para perceber qual o

posicionamento da China
nesta COP. Tanto mais que,
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O que é a COP

A Conferência sobre as Alterações
Climáticas é uma das mais impor-
tantes para as Nações Unidas, du-
rante a qual os países assumem os

seus compromissos. Foi o que acon-
teceu, em 2015, quando foi aprova-
do o Acordo de Paris. A COP2S esta-
va marcada para o Chile, mas devido
a protestos e instabilidade interna,
vai ser acolhida por Madrid.

O que está em cima da mesa

De que forma os países irão contri-

buir, a partir de 2020, quando entra
em vigor o Acordo, para a redução
das emissões é um dos pontos a dis-
cutir. A que se junta o mercado de
carbono e o Mecanismo Internacio-
nal de Perdas e Danos de Varsóvia,
que visa financiar as populações

afetadas por desastres climáticos.

Quem são os protagonistas
As atenções viram-se para os gran-
des emissores de gases com efeitos
de estufa, como a China, a índia, a

Rússia, a União Europeia e os Esta-
dos Unidos, que entretanto anun-
ciaram a saída do Acordo de Paris.

Do lado de fora, os holofotes apon-
tam para Greta Thunberg, a jovem
ativista sueca.

sublinha o ambientalista, a

China não tem um valor de-
finido no Acordo de Paris -
a UE comprometeu-se com
40% e os EUA com 25% -, "a

meta é começar a decrescer

as emissões até 2030".
Para Francisco Ferreira a

Cimeira que hoje arranca
funcionará como a COP em
Lima, que lançou as bases

para o Acordo de Paris, em
2015, permitindo perceber
até onde "era viável" ir. Pul-
so que se quer medir nesta
COP de olho na de 2020, em
Glasgow, "quando o com-
promisso de redução de
GEE tem formalmente que
acontecer".

Para o ministro do Am-
biente, "será uma derrota se

a Europa não se comprome-
ter com o pressuposto de

que toda a UE adere em
uníssono à neutralidade
carbónica em 2050". Lem-
brando Matos Fernandes

que a "China tem sido in-
quebrantável" no combate
às alterações climáticas.

Os ativistas prometem não

desmobilizar, com uma
"Marcha pelo Clima" marca-
da para o dia 6 e uma contra
cimeira nos dias seguintes. À

mobilização dos jovens, sim-
bolizada por Greta Thun-
berg, são pedidas medidas
concretas. Para ontem. •



Da carta
a Greta
ao roteiro
para a
neutralidade
Costa fala na cimeira
de chefes de Governo
Com a chegada de Greta
Thunberg a Lisboa esperada

para amanhã, o ministro
Matos Fernandes escreveu
uma carta à jovem onde lhe

agradece o ativismo, elen-
cando os passos dados e a

dar por Portugal para atingir
a neutralidade carbónica.

País que, sublinha, sofre já
as consequências das altera-
ções climáticas, ao perder 13

quilómetros quadrados de
área costeira e ao ser fusti-

gado por secas a Sul.

O Roteiro para a Neutrali-
dade Carbónica 2050 não
deixará de fazer parte do

discurso, hoje de manhã,
em Madrid, do primeiro-
-ministro António Costa na
Cimeira de Chefes de Esta-
do e do Governo. Bem como
as metas de chegar a 2030
com uma redução de 50%
dos GEE, de 47% de fontes
de energia renovável no

consumo final bruto de

energia e de 80% de fontes
renováveis na produção elé-
trica.

"Temos das metas mais
ambiciosas", frisa ao JN o

ministro do Ambiente. Os
ambientalistas concorda-

ram, mas apontam-lhe con-

tradições. "Temos metas
ambiciosas, mas uma políti-
ca incoerente", adianta
Francisco Ferreira, referin-
do-se "à exploração de gás
natural em Leiria e Alcoba-

ça". Um "sinal contrário" a

que se junta o crescimento
"avassalador" da aviação.
Não se sabendo ainda, avisa,
"o que se vai passar na flo-

resta".
Ontem mesmo, a ZERO

divulgou a lista das 10 insta-

lações com maiores emis-
sões em Portugal, respon-
dendo por 28% do total. Lis-
ta encabeçada pelas Cen-
trais Termoelétricas de Si-

nes (EDP) e do Pego (Tejo
Energia) e a Refinaria de Si-

nes (Petrogal), tendo redu-
zido as suas emissões de dió-
xido de carbono em 11,5%,
25,5% e 9,4%, respetiva-
mente. Em comunicado,
destaca ainda que as emis-
sões da produção de eletri-
cidade "deverão sofrer for-
te redução" neste ano. •
JOANA AMORIM
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"Importa que o nível
de pressão aumente"

Filipe Duarte Santos Perito em alterações climáticas teme que
China possa ser "contaminada" pela posição dos EUA
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jamorim@jn.pt

ESPECIALISTA De renome
internacional em alterações
climáticas, Filipe Duarte
Santos diz ser imperiosa a

transição para as energias
renováveis. E que compete
aos países aumentarem a

pressão sobre os poluidores.
O Parlamento Europeu
adotou uma resolução
para que a União Europeia
se comprometa a cortar
55% das emissões até
2030. Acha exequível es-
tender esta meta aos res-
tantes países que partici-
pam na COP, sobretudo
aos mais poluidores?
Vai ser muito difícil. No es-

paço europeu existe a preo-
cupação e a intenção de mi-
tigar as alterações climáti-
cas. Mas há outros países,
com grande população, que
não estão a fazer o mesmo
caminho. É o caso dos EUA,
que não partilha das preo-
cupações da maioria dos paí-
ses do Mundo, e da China,
que, apesar de estar a apos-
tar nas energias renováveis,
continua a ser o maior emis-
sor. E também a índia.
Com a saída dos EUA do
Acordo de Paris tudo se
complica?

E um fator negativo, tendo
também outra consequên-
cia. É que existe uma grande
tensão entre os EUA e a Chi-

na, com sinais de uma guer-
ra comercial. E a China, que
está genuinamente preocu-
pada com este problema das

alterações climáticas, pode
ficar contaminada por esta

posição dos EUA e dar me-
nos atenção à transição para
as energias renováveis.

As expectativas para a
COP não são muito altas?
Não. Mas há cada vez mais
uma maior consciencializa-

ção do Mundo para este pro-
blema. Para a transição
energética de combustíveis
fósseis para renováveis. Há
um conjunto de compa-
nhias de gás natural, petró-
leo e carvão, extremamen-
te poderosas, que não têm
planos de redução da sua ex-

ploração de combustíveis
fósseis que estejam alinha-
dos com o Acordo de Paris

(AP) . Terão que ser os países
a dar um sinal.
E os últimos dados das Na-
ções Unidas demonstram
que mesmo cumprindo o
Acordo não se cumpre o

objetivo de limitar a subi-
da da temperatura até 2. 0

.

Para cumprir o AP será ne-
cessária uma redução de

7,6%, para se ter um au-
mento global da temperatu-
ra de 1,5.°, em vez de 3,2.°.
Se se cumprir, antes do fim
do século temos um au-
mento até 2. 0 e estabiliza.
Mas se não se cumprir pode
estabilizar já só depois de

2100.
Está pessimista?
Tem que se fazer uma tran-
sição a nível global. O Mun-

do depende em 80% dos
combustíveis fósseis. E 65%
do problema das alterações
climáticas vem dos combus-
tíveis fósseis. O facto de os



EUA saírem do Acordo não

pode ser justificação para
não fazermos o nosso traba-
lho de casa. Temos que dar o

exemplo. Aquilo que impor-
ta é que o nível de pressão
aumente.
De que impactos estamos
a falar?
De impactos mais gravosos
do que os que já temos. De
um decréscimo da precipi-
tação em Portugal, sobretu-
do no Sul . Neste momento,
temos menos 3 0% de preci-
pitação do que no fim do sé-
culo passado. Em todo o ter-
ritório tivemos uma redu-

ção da precipitação de 150
milímetros nos últimos 60
anos. É um valor muito con-
siderável.
Estando o Sul do país em
situação de seca severa e

extrema, presentemente.
Vai tender a agravar-se. As

ondas de calor vão ser mais
intensas. Vamos ter, a longo
prazo, uma maior subida do
nível médio do mar, num
processo que é muito lento,
80 centímetros a um metro,
até ao fim do século. Se não

cumprirmos o AP, o nível
médio do mar continua a

subir, vamos ter mega in-
cêndios, e a questão da água,

que afeta todos. •


