
Há ambição para
travar as alterações
climáticas?



A 25. a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das

Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas decorre entre
hoje e o dia 13 em Madrid. Não se esperam decisões
fracturantes, mas sinais claros da mudança exigida

Patrícia Carvalho

Se
o falhanço no combate às

alterações climáticas pudesse
ser traduzido de forma sim-

ples, bastava reduzi-lo a uma
ideia: o mundo tem revelado
muito pouca ambição nessa

matéria. E essa questão, a da ambi-

ção, é uma das que estarão no centro
das discussões que, entre hoje e o

próximo dia 13, vão levar milhares de
decisores políticos, técnicos e activis-

tas a Madrid, Espanha, onde decorre
a 25. a Conferência das Partes (COP)
da Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre as Alterações Climáti-
cas. Não se esperam decisões políticas
fracturantes, mas depois dos vários
avisos da comunidade científica de

que o mundo não pode esperar mais
e da mobilização da sociedade civil,
exponenciada pelo efeito Greta
Thunberg, há uma pressão muito
grande sobre os líderes mundiais para
que dêem um sinal claro de que os

próximos anos serão diferentes.

Porque o que se conseguiu até ago-

ra não chega. Têm-no dito os diferen-
tes relatórios científicos apresentados
nos últimos anos e disse-o, claramen-

te, a directora executiva do Programa
Ambiental das Nações Unidas (UNEP,

na sigla inglesa), Inger Andersen, ao
referir-se ao "falhanço colectivo" do
mundo, no último relatório deste

organismo sobre a forma como as

medidas até agora tomadas não estão

a ser capazes de impedir o aumento
das emissões de gases com efeito de
estufa (GEE), que atingiram mesmo

um novo recorde em 2018. Ontem,
disse-o também o secretário-geral das

Nações Unidas, António Guterres,
numa conferência de imprensa de

antecipação da COP2S, em que afir-
mou que a humanidade está "em

guerra com o planeta" e que "o ponto
de não-retorno já não está para lá do

horizonte". "Está à vista e a arremeter
contra nós", disse.

Hoje, Guterres deverá repetir aler-
tas na sessão de abertura da COP2S,

que decorre em Madrid, mas sob a

presidência do Chile, o país que desis-

tiu de acolher a cimeira do clima,

depois de os protestos sociais terem
invadido as ruas há semanas. É por
isso em Espanha que serão discutidos

vários temas que pretendem levar à

prática o Acordo de Paris, com o

objectivo de manter o aumento da

temperatura global bem abaixo dos 2

graus Celsius e, se possível, sem ultra-

passar o limite de 1,5 graus acima dos

níveis pré-industriais.
O tema central poderá passar pela

regularização a nível global do mer-
cado de carbono, o único ponto do
Acordo de Paris ainda por regulamen-
tar (o artigo 6.°), mas espera-se sobre-

tudo que os países demonstrem como
vão tornar mais ambiciosas as suas

contribuições nacionais determina-
das (NDC , na sigla inglesa), ou seja, os

seus planos para reduzir as emissões
de GEE e se adaptarem a esse objec-
tivo. A questão das emissões crescen-
tes da aviação e da navegação - que
não contam para as metas dos países- também estará em cima da mesa.

Outros temas centrais prendem-se
com questões de financiamento - seja

para aumentar o Fundo Verde para o



Clima, que se encontra muito abaixo
dos cem mil milhões de dólares
anuais que deveria atingir a partir de

2020, seja através de uma posição
mais assertiva no apoio aos países
menos desenvolvidos, que já estão a

sentir efeitos catastróficos das altera-

ções climáticas, sem terem capacida-
de de resposta. Melhorar o Mecanis-
mo de Varsóvia, que se refere às per-
das e danos, dotando-o de um
montante que poderá funcionar
como uma espécie de seguro nestes

casos, é uma das expectativas de
Francisco Ferreira, da Zero - Associa-

ção Sistema Terrestre Sustentável,
paraaCOP2s.

"Em Madrid já vamos ter uma ideia

daquilo que é o grau de ambição de
blocos como a União Europeia, que
tem uma nova governação. E depois
temos o aspecto crucial que é a satisfa-

ção de vários países que têm interesses,

nalguns casos extremamente legítimos,
noutros casos mais discutíveis, relati-
vamente a duas áreas: a questão das

perdas e danos e o mercado de carbo-
no à escala global. O primeiro parece-
me perfeitamente legítimo, os países
em vias de desenvolvimento querem
ver asseguradas garantias financeiras

para lidar com as catástrofes que as

alterações climáticas já estão a causar

e irão causar no futuro. A outra questão
não deixa de ser importante, mas pode
distrair-nos do essencial. Temos de

perder tempo é em garantir a redução
de emissões real", defende.

Regulamentar ou não
Sobre esta matéria o secretário-geral
das Nações Unidas afirmou, na con-
ferência de imprensa de ontem, que
tem a esperança de esta cimeira ser

capaz "de estabelecer linhas mestras

para aplicação do Artigo 6.° do Acor-
do de Paris", algo que "infelizmente"
não foi conseguido na última COP, em
Katowice, na Polónia.

O mercado funciona hoje de forma

segmentada e com preços muito dís-

pares. Pedro Barata, consultor
ambiental e coordenador do Roteiro

para a Neutralidade Carbónica 2050,
diz ter dúvidas que um acordo de

regulação global venha a ser alcança-
do e explica que há mesmo algumas
associações ambientalistas que prefe-
riam que essa regulamentação não

avançasse. "Há uma forte pressão para
se chegar a um acordo, porque isso
seria um sinal positivo na lógica da

negociação. Mas na lógica do ambien-
te há quem defenda que é preferível
não ter um acordo a ter um mau. É um
tema muito complexo e é difícil prever
qual será o final", diz.

Por isso, a haver um passo em fren-

te, ele poderá passar pelas NDC. Só

no próximo ano, na cimeira que deve-
rá decorrer em Glasgow (Escócia) é

que os países terão de apresentar ver-
sões novas ou renovadas destes docu-

mentos, mas Madrid é vista como a
antecâmara para se perceber até que
ponto os países entenderam o aviso
dos cientistas que dizem que só con-

seguiremos manter as metas da tem-

peratura estabelecidas no Acordo de

Paris se atingirmos a neutralidade
carbónica em 2050. Porque as NDC
actuais são insuficientes para atingir
essas metas, têm repetido os especia-
listas. Di-lo também Joana Pereira
Portugal, investigadora do Painel
Intergovernamental para as Altera-

ções Climáticas (IPCC, na sigla ingle-
sa), que está a avaliar estes documen-
tos: "Foi uma década perdida."

Ainda assim, mantém o optimismo.
"As NDC só podem andar para a fren-

te, não é permitido recuarem na sua

ambição. A roda está a girar, é uma
questão de a fazer girar mais depres-
sa", diz. E porque é que, apesar de
todos os alertas, não temos sido capa-
zes de o fazer? "Tivemos mudanças
políticas na administração de grandes
emissores que têm muito peso",
explica.

E aqui podemos falar dos Estados
Unidos da América, país que, confor-
me anunciou o presidente Donald
Trump, se prepara para denunciar o
Acordo de Paris no próximo ano. E
também da presidência de Jair Bolso-

naro no Brasil. O país até apresentou
uma NDC "bastante ambiciosa", diz
a investigadora, mas a realidade tem
sido outra. "A NDC prevê o oposto do

que está a acontecer: reduzir até 2030

para zero a taxa de desflorestação
ilegal, aumentar áreas de refloresta-

mento, aflorestamento e restauro das

pastagens degradadas... A verdade é

que a desflorestação aumentou, até

agora, 30% em relação ao ano passa-
do. Perdeu-se um milhão de hectares
na Amazónia", diz.

No fundo, como dizia ontem Antó-
nio Guterres e como defende também
o filósofo e especialista em ambiente
Viriato Soromenho Marques, tudo se

resume à "vontade política" de avan-

çar com medidas concretas. Os cien-
tistas já disseram o que é preciso fazer
- e Guterres insistiu que é "funda-
mental que o mundo actue em linha
com o que a comunidade científica
definiu" -, mas os políticos tardam
em agir. "A dificuldade fundamental
é termos enveredado por um modelo
de crescimento económico baseado
num tipo de capitalismo em que o

papel de regulação do Estado sobre
os mercados é mínimo e nalguns
casos nulo, o que leva a que estejamos
a entregar o futuro colectivo ao mer-
cado e não às políticas públicas. A
principal tarefa que temos é de natu-
reza política e institucional", diz.
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0 que se conseguiu
até agora não chega.
Têm-no dito os
diferentes relatórios
científicos
apresentados e
disse-o, claramente,
a directora
executiva do

Programa Ambiental
das Nações Unidas,

ingerAndersen

António Costa
na abertura

Oprimeiro-ministro,

António
Costa, vai estar presente
na abertura da COP2S,
instalada na IFEMA-

Instituições de Feiras de
Madrid, e espera-se que possa



fazer uma intervenção. Na

próxima semana, será a vez de
o ministro do Ambiente e da

Acção Climática, João Pedro
Matos Fernandes, intervir na
cimeira, com uma

apresentação do Roteiro para a

Neutralidade Carbónica 2050.
Os dois governantes deverão
aproveitar para lembrar ao
mundo que Portugal foi o

primeiro país a

comprometer-se com a

neutralidade carbónica em
2050 e para apresentar o que
já se conseguiu em matéria de
redução de emissões de gases
com efeito de estufa ou na

transição para as energias
renováveis. Além de

reforçarem a importância de
uma participação de todos os
países no esforço para se

atingirem as metas do Acordo
de Paris, algo que António
Costa já antecipou na
Assembleia da República, ao
dizer que irá à cimeira com o

objectivo de que se obtenha
"um compromisso de todos e

não apenas um compromisso
de alguns". Matos Fernandes,
em declarações à Lusa, insistiu
no mesmo ponto: "O mundo
fala a quase uma só voz, mas
ainda há muitos países onde as

emissões vao crescer." Um
deles é a China, indicou,
embora, para o ministro, "a

maior preocupação neste
momento" seja a denúncia
anunciada dos Estados Unidos
da América do Acordo de Paris.
"Não sei o que é preciso
mostrar mais em face do que
são as consequências das

alterações climáticas já hoje
sentidas", referiu o governante.
A COP2S arranca hoje com
uma intervenção do
secretário-geral das Nações
Unidas, António Guterres.


