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Dois anos depois de Paris, o
mundo contínua fora de controlo

Em Bona pediu-se pouco efoi isso quese conseguiu



Encontro em Bona reuniu mais de 15

mil cientistas e mais de 150 ministros.
Confirmaram-se as boas intenções
dos países: estão unidos contra o carvão

;

mas ainda falta salvar o planeta
Cimeira do Clima
Andrea Cunha Freitas
Uma mão-cheia de boas intenções,
assinadas por muitos países em
acordos e alianças, e um mundo de
problemas que continua sem qual-
quer solução firme e definida. Este

parece ser o resultado pouco anima-
dor da 23. a Conferência das Nações
Unidas sobre o Clima (COP23), que
acabou ontem em Bona, na Alema-
nha. A realidade não ajuda. Desde o
Acordo de Paris, que todos (à excep-
ção dos EUA) reafirmaram em Bona,
a situação piorou. Um exemplo: ao
contrário de uma estabilização ou
decréscimo das emissões de CO2

para a atmosfera, registou-se um
aumento de 2%. Compromissos co-
mo a "Aliança Global para a saída do
Carvão", proposta pelo Reino Unido
e Canadá e aprovada em Bona, não
chegam para salvar o planeta.

A COP23 cumpriu o seu pouco exi-

gente objectivo de iniciar um cami-
nho para a definição de metas mais
ambiciosas pelos países dispostos a
combater as alterações climáticas.
"A boa notícia é que continua vigo-
rosa a vontade de todos os países do

mundo, excluindo os EUA, de faze-
rem todos os possíveis para cumprir
o Acordo de Paris", resume Filipe
Duarte Santos, especialista em alte-

rações climáticas da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa
e presidente do Conselho Nacional
do Ambiente e do Desenvolvimento
Sustentável. O investigador admite

que não se esperava muito desta
conferência que reuniu mais de 15

mil cientistas e mais de 150 ministros
em Bona e que foi presidida pelas
ilhas Fiji.

Francisco Ferreira, do Centro de

Investigação em Ambiente e Susten-
tabilidade da Faculdade de Ciências
e Tecnologia da Universidade Nova
e presidente da associação ambien-
talista Zero, confirma: "Esta era uma

reunião de preparação, de transição,
em que se pretendia iniciar um diálo-

go para estabelecer um maior nível
de ambição para as metas a cumprir
em 2030 e 2025, segundo o Acordo
de Paris, e que serão revistas em
2020". Antes disso, lembra, há um
preenchido calendário de encontros
sobre o clima que começa já em De-
zembro com uma reunião em Paris,

por iniciativa do Presidente francês,
Emmanuel Macron, e que, entre ou-
tras acções, inclui a divulgação em
Outubro de 2018 do relatório especial
do Painel Intergovemamental para
as Alterações Climáticas e a próxima
Cimeira do Clima que vai decorrer
em Dezembro de 2018, na Polónia.

Agenda pouco ambiciosa
Em Bona, pedia-se pouco e foi mais
ou menos isso que se conseguiu. Se-

gundo Francisco Ferreira, fizeram-se

"progressos modestos" no prometi-
do "livro de regras" para cumprir o
Acordo de Paris que acabou por se

resumir, para já, a "um rascunho"
do manual que deverá concretizar
questões importantes como o finan-
ciamento anual de cem milhões de
dólares para apoiar os países em de-
senvolvimento previsto para o pós-
-2020. A "aliança para a saída do car-
vão", uma iniciativa que partiu do
Reino Unido e do Canadá e que foi
assinada por 25 países, Estados e ci-
dades (incluindo Portugal) foi um dos

compromissos alcançados em Bona.
O estado americano de Washington
aderiu isoladamente à iniciativa e a
Alemanha optou por ficar de fora,
trata-se de (mais) uma declaração de

intenções para acabar gradualmente
com as centrais a carvão, embora em

prazos diferentes.
Na COP23, o secretário-geral da

ONU, António Guterres, pediu mais

ambição, mais parcerias na luta con-
tra o aquecimento global. Lembrou

que o mundo tem cinco anos para
implementar medidas que tornem
possível conter o aumento da tem-
peratura do planeta nos 1,5 graus
Celsius acima dos valores médios da

época pré-industrial. Avisou que esse

objectivo exige cortes significativos

nas emissões de gases de estufa.
Mas ainda não foi em Bona que o

mundo mostrou o quão ambicioso
pode ser. Francisco Ferreira espera
que a resposta da Europa passe por
aumentar de 40% para 55% a meta de
cortes nas emissões de CO2 até 2030
(tendo como ponto de partida os va-
lores da década de 1990). "A Holanda
defendeu que a meta dos 40% não é

compatível com a urgência da acção
climática e apontou para os 55%".

Secas, incêndios, furacões
A urgência da acção é óbvia. A curva
de Keeling, como é conhecido o gráfi-
co que mostra a concentração de di-
óxido de carbono na atmosfera, está

imparável e em 2016 bateu um novo
recorde. Segundo números do Global
Carbon Project, as emissões de CO2
associadas à indústria e queima de
combustíveis fósseis deverão atingir
o recorde de 36,8 mil milhões de to-
neladas este ano, mais 2% do que em
2016. Dentro de pouco tempo vamos
confirmar se, como prevêem os es-

pecialistas, a Terra viveu em 2017 o
terceiro ano mais quente desde que
há registo. As regiões geladas do
planeta estão a derreter, o nível dos

oceanos está a subir e os fenómenos
extremos são frequentes. O número
de secas, incêndios florestais, cheias
e furacões registados anualmente du-

plicou desde 1990.
Em relação à energia, Filipe Duar-

te Santos refere que foi apresentado
em Bona um relatório que mostrou

que durante mais de uma década os

combustíveis fósseis representaram
cerca de 80% das fontes primárias
de energia a nível global (o carvão, o

petróleo e o gás natural) e que apon-
ta para uma redução desta depen-
dência para apenas 75% em 2040.té
É preciso ter muita



esperança, porque
os sinais que o
planeta dá são
contrários ao que
é necessário fazer
para controlar os
problema
Filipe Duarte Santos
Presidente do Conselho
Nacional do Ambiente e do
Desenvolvimento Sustentável

"É preciso ter muita esperança,
ser muito positivo, ser muito opti-
mista, porque os sinais que o pla-
neta dá são contrários ao que é ne-
cessário fazer para controlar estes

problemas. Estamos muito longe.
É preciso fazer muito mais do que
estamos a fazer", avisa.

Um dos maiores consensos da
cimeira do clima é que a próxima
cimeira será mais importante. Em
Dezembro de 2018, na Polónia, po-
deremos ter a ambição dos países
que querem combater as alterações
climáticas traduzida em números
e acções concretas para cumprir o
Acordo de Paris, que entra em vigor
em 2020. As más notícias é que a

realidade não parece estar à espera
destas decisões. E o planeta mostra-
-nos isso mesmo.
acfreitas@publico.pt

Portugal com CO2

a subir

Em

Portugal as emissões
de dióxido de carbono
para a atmosfera vão
subir em 2017, apesar

de uma ligeira redução na
União Europeia (inferior a 1%)
e acompanhando a tendência
registada a nível global (de um
aumento de 2%). A previsão é
feita por Filipe Duarte Santos,
presidente do Conselho
Nacional do Ambiente e do
Desenvolvimento Sustentável
(CNADS). Apesar desta
má notícia, o especialista
em alterações climáticas
contrapõe que Portugal ser
"um dos poucos países" da

Europa que tem um roteiro

para a descarbonização em
2050 "é algo muito positivo".

As emissões de CO2 vão
subir "por causa dos incêndios
mas principalmente por
termos gasto muito carvão

para substituir a falta de água
nas barragens", diz Filipe
Duarte Santos. "Este Inverno,
a barragem do Alqueva não

gerou electricidade", alerta
o especialista, explicando
que "desde o ano passado
que o nível de seca é tal que a

única coisa que se faz é gerar
electricidade apenas para a

água subir novamente e ser
reposta na barragem. Para
armazenar energia. Mas não sai

de lá".

Na 23. a Conferência das
Nações Unidas sobre o Clima
(COP23) foi confirmada a

promessa de um roteiro para
a neutralidade carbónica
que quer reduzir as emissões
em 2050. "Portugal será o
único país do Sul da Europa
que tem montado o que é
necessário para estabelecer
esse roteiro", diz Filipe
Duarte Santos. Portugal foi
também um dos países que se
juntaram num compromisso
internacional para acabar
com a utilização de carvão
nas centrais de produção de
electricidade. A.C.F.


