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Carlos Antunes. "Não há
memória coletiva de uma
subida do nível do mar
como a que vamos ter"

A melhor estratégia
é a ação imediata,

avisa o investigador.
Já para combater

as alterações
climáticas, nao vê

outra opção a não ser
refrear o consumismo.
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Carlos Antunes, professor e investigador
da Faculdade de Ciências de Lisboa e do

Instituto Dom Luiz, é um dos autores dos

mapas que permitem pela primeira vez
ter a perceção das áreas mais vulneráveis
no país à subida do nível médio do mar.
Das cotas e marés mergulhou no estudo
das variáveis das alterações climáticas e

assume que a inquietação é grande. Para
evitar o "colapso", acredita que a única

solução passa por aceitar que a prosperi-
dade tem limites e que é preciso refrear
o consumo. Em abril, a aplicação snmpor-
tugal.pt, que desenvolveu em conjunto
com Cristina Catita e Carolina Rocha tam-
bém da FCUL - e onde é possível visuali-

zar os cenários de subida do mar em Por-

tugal - foi distinguida pela Ordem dos

Engenheiros. Esperam que ajude a dar
visibilidade a uma área em que é preciso
investir já, para haver menos surpresas
nas próximas décadas.

O que dizem os vossos cenários sobre a
subida do mar por exemplo em Lisboa?
Temos cenários submersão frequente com

a subida do nível médio do mar e cená-
rios de inundação extrema, que é o que
pode acontecer quando a maré atinge
picos máximos em preia-mar (maré cheia)
e sobretudo quando estamos nas marés

vivas equinociais de março e setembro,

as que têm maior amplitude. Olhando

para a maré em Lisboa, no Cais Sodré,

hoje chega à cota máxima de 2,48 metros,
ali onde temos os estrangeiros a ver os

rios e os barcos. Em 2050, com a subida
do nível médio do mar, os cenários apon-
tam para um máximo de 2,62 metros.

Que efeitos serão visíveis?

Começamos a ter períodos do ano com
duas, três, quatro horas com 20 centíme-
tros de água.
Emquenãodápara circular de carro?
Se a avenida não subir, pode não dar para
circular. Mas isto sem nenhum efeito adi-

cional de haver uma tempestade.
Vai ser preciso subir a marginal?
Não só em Lisboa. Vai ser preciso um con-

junto de intervenções nas zonas costei-

ras e nas zonas de águas interiores, nomea-
damente na ria de Aveiro e na ria Formo-
sa. Voltando ao Cais Sodré, se em 2050
temos este problema sobretudo nas marés

vivas de março e setembro, em 2100 todas

as marés vivas em preia-mar podem gerar
uma coluna de água de 90 centímetros e

aí seria uma imobilização completa. As

marés vivas são de 15 em 15 dias, na lua
nova e na lua cheia.
Em Lisboa quais serão as zonas mais

problemáticas?
É possível fazer essa projeção detalhada,
mas temos a zona do Cais Sodré, Santos,
Alcântara, Belém, Algés.
Não é possível fazer a contenção com

diques?
Seria preciso fazer diques em toda a ria
de Aveiro, Faro, estuário do Sado, Mon-
dego, vamos imaginar quanto custa. Este
efeito já é em parte visível. As marés-vivas
de 2018 e 2019 estão associadas a super-
luas, um fenómeno que acontece de qua-
tro em quatro anos ou cinco. No ano pas-
sado tivemos inundações nas marés vivas

em Ferragudo, também já aconteceu em
Tavira e no Seixal, que são sítios que têm
uma cota mais baixa do que a preia-mar.
Quando é que são as próximas marés
vivas equinociais com esse efeito?
A 29 de setembro. Tivemos em 2010, em
2015, é agora em 2019 e depois em 2024.

É de esperar um grande impacto?
Não é por acaso que foram anos de gran-
de erosão costeira, sendo que há a conju-
gação de outro fenómeno que é terem
sido anos de aumento dos temporais no
inverno. Se tivermos uma conjugação de
marés vivas com temporal, as pessoas
verão uma maré muito acima do que estão

habituadas.
Um dos vossos cenários estima que em
2OSO a área inundável devido à subida
do nível do mar é de 903 km 2, passando
a 1146 km 2em 2100.

Mais uma vez isso é o que prevemos nos
cenários extremos, nas marés vivas equi-
nociais, que têm maior amplitude. Em
termos gerais, podemos dizer que situa-

ções de inundação como vimos em Fer-

ragudo serão cada vez mais frequentes e

em mais sítios.

Há o risco de desaparecerem
definitivamente praias?
Só se houver uma intensificação de tem-

porais e se não for feita a reposição de

areias, mas essa é uma área que o país
tem estado a acautelar. O que acredita-
mos é que vai ser preciso subir avenidas

marginais e eventualmente ter diques em
algumas zonas. As medidas têm de ser
planeadas caso a caso.

Já há municípios a fazer esse trabalho?
Temos trabalhado com a Câmara Muni-
cipal de Lisboa e temos um projeto com
a Câmara Municipal de Loulé em que
identificámos as áreas que vão ser afeta-
das até 2050, 2080 e 2100, portanto uma
análise de risco por fases, em função da
subida progressiva do nível do mar. Iden-
tificámos as infraestruturas que devem
ser adaptadas - molhes, marina, praia,
alguma zona urbana. Agora o que a câma-
ra tem de fazer é um plano estratégico
para definir o que tem de ser feito ao lon-

go do tempo, que é o que tem sido feito

em cidades como Nova lorque. Mas a preo-

cupação não é só das câmaras. Esta sema-
na entregámos um relatório a um fundo

de investimento priva-
do que tem um empreen-
dimento aprovado numa
zona altamente vulne-
rável no Algarve e que
veio ter connosco para
lhe apresentarmos medi-
das de adaptação.
Costumam ter
pedidos desses?

De um fundo privado
foi o primeiro e ficámos

muito surpresos. Está-
vamos à espera que nos

caíssem em cima por
podermos estragar o

negócio mas foi o contrário, vieram à pro-
cura de solução.
Em 2017 alertou publicamente que a
base aérea do Montijo está numa zona
extremamente vulnerável à subida do
nível médio do mar. Ficou

surpreendido com a decisão da
construção do novo aeroporto?
Sim e não. Nessa alturajá tínhamos assi-

nado um protocolo com o Ministério do

Ambiente para que pudessem aceder aos

nossos mapas de cartografia de risco cos-

teiro e passados uns meses houve um con-
tacto de um grupo de investigadores que
analisou o impacto naquele projeto. Por-

tanto algo foi feito. Não sou contra o pro-
jeto. Sendo um projeto a 40 anos, com
uma vigência até 2060, tudo bem, para
mais porque a parte onde se vai construir
é a mais alta. O que alerto é para a base

aérea, que terá de ser mudada. Como é

uma subida paulatina, posso ir-me adap-
tando. É preciso é fazer planos e provi-

denciar o financiamento. Situações extre-
mas podem sempre ocorrer: limpa-se,
renova-se e segue-se em frente. Agora
quando pensamos a prazo, um novo edi-
fício de habitação supostamente vai durar
100 anos ou mais, implica contratos de

longa duração, direitos de transmissão e

sucessão. E preciso ter este aspeto em
conta.
Na semana passada, quando foi

apresentada a Cidade da Água que vai
nascer nos antigos estaleiros da
Lisnave em Almada, lembrou que é

mais um empreendimento numa zona
altamente vulnerável. Qual é o risco?

Se os projetistas não tiverem em atenção
os cenários de subida do nível médio do

mar, poderão ter surpresas daqui a 60 ou
70 anos. Se quiserem que o projeto tenha
maior longevidade, têm de se precaver.
Isto é um trabalho de longo prazo. Se olhar-

mos para o caso de estudo de Miami, as
avenidas já subiram meio metro e o pró-
prio mayor diz que estão a tomar medi-
das para daqui a 30, 40 anos.

Que infraestruturas o deixam mais

preocupado?
A linha de Cascais por exemplo. Há varies

troços de Algés ao Cais Sodré onde é alta-
mente vulnerável, bem como a estação
de metro do Cais Sodré e parques de esta-
cionamento subterrâneos.
Na vossa aplicação estimam 60 mil
edifícios e 146 mil residentes em áreas
costeiras vulneráveis àsubidado nível
médio do mar em 2050 e 82 mil
edifícios e 225 mil residentes em 2100.

São pessoas que será necessário
deslocar?
São pessoas potencialmente afetadas. Usá-

mos dados de 2011, que consideram edi-
fício até um quiosque. E mais uma vez
estamos a falar de um cenário extremo,
de uma maré viva com um temporal. Cal-
culamos que 14% da população vive a 2

quilómetros da linha de costa. Terá de ser
feita essa avaliação em cada local.

Quanto c que o mar deverá subir?
Até 2050 o cenário com maior probabili-
dade aponta para uma subida de 44 cen-
tímetros em relação ao início do século

passado, sendo que nos últimos 100 anos
o mar já subiu cerca 20 centímetros, Vai
subir mais 23 centímetros.
Onde são feitas essas medições?
Temos os dados do marégrafo de Cascais,

que é o mais antigo da Península Ibérica,
em funcionamento desde 1882. Os maré-

grafos servem para duas coisas: monito-
rizar as variações do nível do mar - um
registo contínuo que serve para fazer a

previsão da preia-mar, baixa-mar - e per-
continua na página seguinte »

"A base aérea do Montijo está numa
zona vulnerável, terá de ser mudada"

"Vai ser preciso adaptar as zonas
costeiras e de águas interiores. Subir
marginais, fazer diques"

"Calculámos que 14% da população
vive a dois quilómetros da costa"
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ceber a evolução história. Neste caso, o

que nos mostra o marégrafo de Cascais é

que nos últimos 100 anos, desde 1920 até

hoje, o nível do mar subiu cerca 20 cen-
tímetros na costa portuguesa. Para Por-

tugal, o cenário mais provável é uma subi-

da de 1,15 metros até 2100. 0 Painel Inter-

governamental para as Alterações Climáticas

(IPCC) coloca o zero no ano 2000, pelo
que se retirarmos 0,13 metros, a subida

até esse ano, temos uma subida de 1,02
metros em 100 anos no século XXI.
Já tem sido referido que no final do

século algumas cidades dos EUA

poderão mesmo desaparecer. Não há
esse risco cá?

O risco acrescido em alguns pontos do

globo tem a ver com outro fenómeno, que
é perceber se o continente está a emer-
gir ou em subsidência. Miami está a afun-

dar 6 milímetros ao ano e o mar está a

subir 4mm, o que significa que por ano
têm um centímetro a mais de subida do

nível médio do mar. Nós estamos em up/i/i,
a emergir, ainda que a uma taxa muito

pequena, 0,1 mm por ano. Lembro-me de

uma vez um autarca nos ter confrontado
com um dos cenários de subida do nível
do mar de 1,5 maté 2100, quando a Escan-

dinávia tinham valores mais baixos. A
Escandinávia está numa zona sob influên-

cia da última glaciação e está a emergir
um centímetro por ano, chama-se o ajus-
te isostático pós-glacial. Como eles estão

a subir, estão a ver o nível do mar a bai-
xar. É normal que prevejam uma subida
de 20 cm até 2100, é o fenómeno ao con-
trário do que existe em Miami. Daí a impor-
tância de estudar o efeito relativo da subi-
da do nível do mar para cada zona.

Quando começou a seguir esta linha de
estudo?
Há 12 anos, sensivelmente. Estava a tra-
balhar com colegas de geologia que estu-
dam micro-organismos em sapais, micro

paleontologia. Estudam micro-organis-
mos que vivem naquela zona inter-ridal,
entre a baixa-mar e a preia-mar. Obser-
vam-nos em estuários e fazem furos para
ir a 20, 30 metros buscar a mesma sequên-
cia de espécies. Fazendo datações, conse-

guem por exemplo inferir o nível médio
de mar histórica. Sou de geodesia e um
colega precisava de saber as marés em
zonas do estuário do lado de dentro. A
minha função era quase de topógrafo para
ver as cotas. Começámos a ver marés dife-

rentes, começo a pegar nos dados do maré-

grafo de Cascais, a analisar as séries.

Não perdendo cidades, imagina alguma
coisa a desaparecer do mapa?

Uma vez ouvi alguém dizer que se ia per-
der o Monte da Caparica. Não faz sentido.

Estamos a falar de um metro - as marés

em vez de chegarem a 2 melros, 2,20, vão

chegar a 3 metros, 3,20. Claro que dito isto,

é preciso juntar à subida do nível médio
do mar o fenómeno da erosão, que temos
estado a conseguir mitigar mas que vai

ter custos cada vez mais avultados com

alimentações artificiais. Sistemas como as

ilhas de Barreira no Algarve serão com-

plicados. Há vários grupos a estudá-10. A

ilha da Fuzeta, podemos alimentá-la arti-
ficialmente, mas se a subida começar a
intensificar-se, vamos perder a batalha.
Vai tudo depender da subida. Se for uma
magnitude abaixo de um metro, pode resis-

tir com a ajuda de alimentação artificial.
O Ministério do Ambiente anunciou
recentemente um reforço das praias da

Costa ao longo de 3,8 quilómetros, um
investimento de 6,3 milhões de euros. É

por ai?

Sim. Na zona de Espinho, a sul da Foz do

Douro, estima-se que desde os finais do

século XIX se tenham perdido cerca de

50 milhões de metros cúbicos, quando só

foram repostos 2,8 milhões. Há muita
areia que teremos de repor. Na zona do

sota-vento algarvio, a mesma coisa. Pode-

mos ter situações em que só haverá praia
em baixa-mar, como acontece na praia
do CDS, na Costa da Caparica. Nesse cam-

po há muitos projetos em curso, como a

monitorização dos perfis de praia. Há tam-
bém os Programas da Orla Costeira (POC),

que prevêem em alguns casos relocaliza-

ções. É a estratégia adequada. A minha

preocupação são as águas interiores. Há
um programa dedicado aos estuários e
sistemas lagunares que inclui as rias. Não
estão sob a ação erosiva das ondas e onde

não é visível para já o efeito da subida do

nível do mar...

Mas vai ser?

Há uma exposição elevada. Gafanha da
Nazaré, Vaqueira, Olhão, Faro, Vilamou-

ra, Vila Real de Santo António são zonas
baixas do lado interior que com o efeito
da subida progressiva das marés vão come-

çar ao longo dos anos a ter zonas de inun-

dação frequente. Aveiro foi a primeira
cidade a ter uma eclusa para controlar
marés se não estava sempre com inunda-

ções - o que está a acontecer em Ferra-

gudo ou no Seixal começou em Aveiro nos

anos 90. Mas as zonas interiores de con-
tacto com as rias terão de ser adaptadas,
assim como as infraestruturas portuárias.
A marinha dos EUA tem um plano que
nos serviu de referência para o trabalho

que fizemos em Loulé. Das 800 bases
navais no mundo inteiro, identificaram
60% que estão em zonas vulneráveis à
subida do nível do mar. Definiram um pla-
no com intervenções a cada 30 anos -
sabem o que é preciso reforçar, subir, o

que é para abdicar.
Ainda não temos esse levantamento?
Não. E temos em zonas altamente vulne-
ráveis a base naval do Alfeite, o aeropor-
to de Faro, a base aérea do Montijo, esta-

ções fluviais do Seixal, Barreiro ou Belém,

o porto da Gafanha da Nazaré, a linha de

comboio de Cascais, vários equipamen-
tos e infraestruturas de serviços funda-
mentais à vida das cidades que a partir
de uma determinada data poderão ter
problemas. Quando, não podemos prever
ao certo, mas é para isso que temos cená-
rios. Face a uma ameaça incerta, a melhor

estratégia é agir já. Se não planearmos
agora, pode chegar o momento e não haver

disponibilidade financeira, até para resol-

ver tudo ao mesmo tempo. Por isso ficá-

mos de certa forma admirados com este
fundo privado que nos contactou. Há 1%

de probabilidade de a solução que lhes
demos não garantir segurança ao edifí-
cio, mas será apenas por algumas horas,
é o que é uma gestão de risco.

É essa a ilação que gostava que se

tirasse da plataforma?
Sim, queremos alertar a consciência das

pessoas e tentamos mostrar também o
trabalho que temos estado a desenvolver
com Lisboa, Loulé a comunidade inter-

municipal da região de Coimbra. Para Lis-

boa estamos agora em conjunto com o

IPMA e o Técnico ajuntar o cenário de
subida do nível médio do mar com o ris-

co de tsunami, trabalhos que tinham sido

feitos de forma independente. Que eu

conheça, Lisboa é a cidade do pais que está

a dar mais atenção ao problema, com uma
abordagem muito séria. Tem estado a liber-

tar a zona ribeirinha, a entregar a cidade

ao rio, que é uma estratégia para tornar
a cidade mais resiliente. Vamos apresen-
tar trabalhos à Carris, ao metro, à EDP.

Vão ser precisas muitas obras?
Vai ser preciso adaptação. Se temos estru-
turas que vão começar a ter inundações
com frequência, é preciso intervir, não

podemos deixar que chegue esse momen-
to. O problema é que enquanto as ondas
de calor vamos começando a sentir na
pele, o nível do mar não se sente. As pes-
soas apercebem-se da erosão costeira,
eventualmente pensam que a sua praia
está a perder areia, agora o nível do mar
subir um metro em 100 anos... A última
vez que o mar esteve mais alto do que está

hoje foi num período chamado eemiano

que começou há 125 mil anos, em que
uma subida repentina de 2»C/3 SC causou

uma subida de 6 a 9 metros em 200/300
anos, em alguns períodos com taxas de

um metro a cada 30 anos. Mas nessa altu-
raohomemnão vivia junto à costa, tinha
medo. O homem moderno não tem memó-
ria coletiva do que é o nível do mar subir
um centímetro por ano, dois centímetros

por ano, que é o que vai acontecer. E por
vezes quando se vê hoje o galgamento das

ondas, associa-o simplesmente às tem-
pestades. Quando há um temporal que
traz agitação marítima, o que vamos ter
é colunas de água ainda mais aumenta-
das. Os furacões nos EUA chegam a subir
o nível do mar seis melros, cá a sub-ele-

"Para Portugal,
o cenário mais provável

é que o mar suba
um metro ao longo

deste século"

"A última vez que o mar
esteve mais alto do que

hoje foi há 125 mil anos,
mas na altura o homem

tinha medo da costa"

Áreas em risco de submersão
frequente no estuário do Tejo e Ria
de Aveiro no cenário mais provável

de uma subida do mar de 0,44
metros até 2050 e 1 ,15 metros até

2100. Na margem sul do Tejo, tanto
a base aérea do Montijo como a

antiga Lisnave estarão mais
expostas. O simulador é acessível

através do site
vfww.snmportugal.pt



vação do mar numa tempestade é de 60,
70 cm. Se a 29 de setembro tivermos uma

tempestade que faça subir o nível do mar
em Cascais em 60 cm, temos a maré em
Cascais a 2,60 m - aí o Cais Sodré é inun-

dado, o Seixal é inundado. Isto não é alar-

mismo, é dizer o que pode acontecer. A

probabilidade é baixa, mas pode aconte-

cer. É isto que significa fazer análise de

risco. Preparo-me para o mais provável
mas também tenho de estar preparado

para o extremo. Quando alerto para o pro-
blema das zonas de águas interiores é

porque é lá que estão a maioria dos resi-

dentes e dos edifícios. Cada município

terá de analisar com os diferentes inter-

venientes, instituições, investidores. O

custo tem de ser partilhado por todos, o

Estado não vai ter capacidade.
E pensando nas próximas gerações...
Sim. Veja o exemplo de Lisboa. A CUF
está a fazer um hospital em Alcântara.
Podem dizer que daqui a 30, 40 anos, até

tiram dali o hospital porque a tecnologia
fica obsoleta, mas são um investidor pri-
vado, têm outra facilidade em deslocar-

se. Mas e se daqui a 30 ou 40 anos a CUF

entrega o edifício à câmara? Ou vamos

imaginar que em 2070 ou 2080 a zona da

fundação Champalimaud começa a ser

frequentemente inundada e a fundação
deixa de ter interesse naquele edifício. O

que é que se vai fazer? Quem é que fica

com ele?

Não é um problema da fundação?
E se passa para o Estado, que solução se

dá? Dentro das câmaras tem de haver téc-

nicos responsáveis e políticos conscien-

tes destes problemas.
Depois de 2100, o mar continua a subir?
É o efeito do aquecimento global que se

vai prolongar mais no tempo, pode con-

tinuar a subir daqui a 1000 anos.

Nesse cenário o país perde território?
Não... Tenho algumas simulações que vão

até 2300, 2400 e dão três a quatro metros.

As reservas de água doce na Gronelândia

são suficientes para fazer subir o nível
médio do mar seis metros. As reservas da

Antártida, se descongelasse toda, faziam
subir o nível do mar 56 metros. No con-

junto temos 62 metros. É possível isto
acontecer em 100 anos? Não. É possível
acontecer em mil anos? Não. São preci-
sos vários milhares de anos, chegar-se a

um aquecimento de 9 °C. Mesmo esse

degelo também iria arrefecer o oceano e

contrariar o aquecimento e o efeito da

expansão térmica.

Explique-nos esse efeito: como é que se

dá a subida do nível médio do mar?
As razões são essencialmente duas. O nível

do mar sobe quando o mar aumenta de
volume. Isso acontece por um lado pelo
aquecimento: devido ao aquecimento glo-
bal a água expande.
As projeções apontam para mais I°C
desde o período pré-industrial.
Sim, isso em termos globais na atmos-
fera. Nos oceanos estamos a falar de um
aquecimento de 0,8Q C à superfície. A par-
tir de 2005 passámos a ter outro tipo de

medições e dados de satélite que permi-
tem quantificar o aumento de massa no
oceano e a perda de massa na Gronelân-
dia e na Antártida, portanto a influência
do degelo.
Que tem vindo a acelerar.

Sim, são os sistemas que sentem o impac-
to do aquecimento mais rapidamente. O

Ártico está a aquecer duas a três vezes
mais rápido do que a média global Enquan-

to que a média anda em 1,1 Q C desde os

finais do século XXI, com a Europa e os

EUA a aquecerem 1,6 S C, o Ártico aque-
ceu 2°C a 3 S C cm algumas zonas. Um
aquecimento mais rápido faz com que a

diferença de temperatura entre o Ártico
e as latitudes mais baixas fique menor. E

por causa disso temos alterações nas cor-

rentes de jato ou no vórtice polar.
Algo que foi associado à vaga de frio

que varreu este ano os EUA.
O vórtice polar está em relaxamento, É

como nos rios, quando vagueiam mais

devagar, começam a criar meandros. O

vórtice começa a fazer trocas de ar do
Ártico para zonas de latitude mais baixa,
o que pode trazer períodos de ventos gela-
dos e as pessoas pensam que afinal não
estamos a aquecer mas a arrefecer. E da

mesma forma vão grandes quantidades
de massa de ar quente para o Ártico, o

que leva ao degelo.
Há 10, 20 anos imaginavam-se
alterações com esta magnitude?
Olhando para o que os cientistas escre-
viam nos anos 80, vemos que não. Todos

os anos há cientistas que vão à Antártida
e todos os anos o reporte é idêntico: ficam
chocados porque não imaginavam o quão
rápido determinados sistemas se estão a

desintegrar, a taxa com que os glaciares
estão a correr para o oceano.
Já lá foi?

Não... Se estamos preocupados com estas

continua na página seguinte >;>

"Se temos estruturas
que vão começar
a ter inundações
com frequência,

é preciso intervir"

"Base naval do Alfeite,
aeroporto de Faro,

estações fluviais do Tejo
e linha de Cascais estão
em zonas vulneráveis"



» continuação da página anterior

coisas, viajar tem um alto impacto ambien-
tal. Fazer uma viagem de avião pode equi-
valer às minhas emissões de três ou qua-
tro meses.
Evita mesmo?
Tenho esse princípio. Já tive mais vonta-
de de viajar, hoje acho que é mais impor-
tante ter esta consciência Para compreen-
der melhor o processo que está por detrás
da subida do nível médio do mar há que
estudar muitas coisas e acabei por dedi-
car-me a esta área.
Sentiu que precisava da "big picture"?
Sim, e também de relacionar economia e

crescimento económico com aquecimen-
to global. Já fiz duas conferências aqui na
faculdade sobre isso e é uma área em que
estou a trabalhar.
Há más notícias?
Fazer previsões nesta área é extremamen-
te complicado, falamos sempre de proba-
bilidades. Os cálculos e análises permi-
tem formular projeções. Basicamente con-

seguimos relacionar o aquecimento global
com indicadores socioeconómicos. Se sou-
bermos a população mundial, quanto gas-
ta em média, quanto carbono se emite
por cada dólar que gastamos, consegui-
mos saber as emissões anuais e projetar
para o futuro. Demonstra-se por seis ou
sete razões que é impossível conter o aque-
cimento a 1,5"C.
No final do ano passado o IPCC avisou

que temos 12 anos, até 2030, para evitar
ultrapassar esse valor.
Não concordo. O IPCC é também políti-

co. Foi constituído em 1988 pela Organi-
zação Mundial de Meteorologia e pelo
programa de ambiente das Nações Uni-
das. Foi há 30 anos. Nestes 30 anos reali-
zaram-se 23 conferências das partes (COPs),
cinco relatórios de avaliação e 15 relató-
rios especiais. O que é que aconteceu nes-
tes 30 anos? As emissões aumentaram
73%, a concentração de carbono aumen-
tou para uma média de 410 partes por
milhão, 40% do aquecimento global deu-

se após 1988. 0 nível do mar subiu 9 cen-
tímetros, quase metade da subida regis-
tada desde o século passado. A população
aumentou 50%, o PIB mundial bruto
aumentou 324%, o consumo de petróleo
51%. A conclusão que tiro é que o clima
não responde à vontade política. Posso
decidir, impor as medidas que quiser, que
dificilmente vou conseguir combater o

aquecimento desta forma.
Mesmo que agora se reduzissem as
emissões?

A Europa conteve o aumento das emis-
sões desde os anos 90, os EUA também.
Mas aumentaram bastante na China ou
na índia.

Sim, o aumento da população e do con-
sumo primário de energia acontece nes-

ses países. O clima não responde à von-
tade política, responde ao desenvolvimen-

to tecnológico e ao aumento da população.
O cenário mais provável nos modelos que
tenho estado a desenvolver é um aqueci-
mento de 3,3 gC até ao final do século. Se

conseguíssemos estabilizar agora a con-

centração de CO2 nas 410 partes por
milhão, devido à inércia do sistema, daqui

a 10/15 anos o clima aquecia até 1,5SC e
estabilizava.
Não era essa meta no final do século?
Os cenários com maior esforço de miti-
gação atingem 1,6 Q C, 1,7 B C em 2060, 2070
e começa a cair. O objetivo é chegar ao
final do século com menos de 1,5S C, mas
vamos atingi-lo mais cedo. O que me dizem
os modelos é que há uma probabilidade
de 3,4% de ficar abaixo de 1,5» Cno final
de 2100, há uma probabilidade de 11% de
ficar abaixo de 2 5C e a probabilidade de

50%éde3,3»C.
Está entre os pessimistas?
Considero-me mais realista do que pessi-
mista. Todos os anos somos bombardea-
dos com a notícia do dia em que se esgo-
taram os recursos. A alta tecnologia, coi-
sa que é pouco falada nomeadamente

"É impossível conter
o aquecimento a 1,5"C.

O cenário mais provável
são 3,3° Caté ao final

do século"

"O clima não responde
à vontade política, mas

sim ao desenvolvimento
tecnológico e ao

aumento da população"

pelos ambientalistas que defendem a ele-

trificação e a descarbonização por via tec-

nológica, é altamente dependente de um
conjunto de minerais a que se chama ter-
ras raras. Cada telemóvel tem 50 a 70 ter-
ras caras, o cobalto, o lítio. Se se estiver a
dar uma solução para o problema das
emissões que a longo prazo é insustentá-
vel, porque deixo de ter cobalto, para onde
vamos? Como é que vou continuar a minha

descarbonização baseada em algo que
não existe?
A indústria dos carros elétricos não
está a antecipar esse problema?
Há quem esteja e quem não esteja O Car-
los Tavares da PSA já pôs o dedo na feri-
da [questionou a pegada ambiental das
baterias e a viabilidade desta alternativa].
A indústria está preocupada, há limita-
ções físicas. Um ambientalista quando diz

que um carro elétrico tem zero emissões
está Et mentir. Feitas as contas, se fomos
calcular desde o poço até à roda, como
dizem os ingleses "well-to-wheel", a dife-

rença não é assim tanta. Tendo em con-
ta os valores de emissões de energia em
Portugal, um carro elétrico como o Zoe

pode emitir 28 gramas de CO2 por quiló-
metro. Um Clio a diesel, mais recente,
emite 106 gramas. Se formos contabilizar
o tempo de vida de uma bateria elétrica
e se pegar na intensidade de carbono -
quanto carbono emito por cada dólar, que
atualmente em termos mundiais é de 455
gramas/dólar -, posso calcular as emis-
sões associadas a uma bateria. Dez anos
com 15 mil quilómetros/ano dá um cál-
culo de 131 gramas por quilómetro no Zoe



ao longo dos seus dez anos de vida. No
carro de combustão também há que ser
verdadeiro, porque fazem-se manuten-

ções, pode gastar-se 600 euros por ano e

há que contabilizar isso. Mas um Clio pode
andar 20 anos. No final, a diferença é míni-
ma - 131 g/km no Zoe e 142 g/km no Clio.

A mobilidade elétrica individual não é

solução. Além disso temos 5 milhões de

veículos ligeiros elétricos, mais de 1,2 mil
milhões a combustão. Precisava de cres-

cer todos os anos 50%, não há terras raras.
Não é preciso começar por algum lado?

Na perspetiva de quem acha que é possí-
vel continuar com crescimento económi-
co e populacional e através da tecnologia
mitigar as alterações climáticas, faz sen-
tido. Para quem não acredita, não faz sen-
tido. Antes da revolução industrial exis-
tiam 280 partes por milhão de carbono
na atmosfera. Atualmente existem 410.
Aumentaram 130 partes por milhão. Exis-

te um parâmetro que é a sensibilidade cli-

mática, que é quanto o planeta aquece
por cada duplicação da concentração de

CO2. É de 3"C, ou seja, se atingirmos as

560 partes por milhão, vamos aquecer
3°C. Seja aumentaram 130°, teremos um
aquecimento de I,4°C. Porque é que ain-
da não chegámos lá? Porque a Terra tem
inércia. Quando começamos a aquecer
uma panela não fica logo a 100"C.
É por isso que diz que é impossível
conter o aquecimento a I,5°C?
Este aumento de 130 partes por milhão
vai-nos garantir nos próximos anos um

aquecimento de l,4 g C, mesmo que não

emitíssemos mais nada. Em termos de

emissões de energias fósseis são 36 giga-
toneladas/ano e depois ainda há as emis-
sões do uso do solo e dos incêndios. O

oceano absorve 24%, a vegetação outros
24% e 50% ficam na atmosfera, são 18

gigatoneladas. Atingir a neutralidade
carbónica seria reduzir estes 50%. Por-
tanto se viajássemos metade, comêsse-
mos metade, consumíssemos metade.
Mas isso implicaria decrescimento eco-
nómico, que os políticos querem a todo
o custo evitar. A minha convicção, tal
como diz Jared Diamond em Colapso, é

que se não fizermos um decrescimento
controlado, o sistema implode. Em ter-
mos sociais, provavelmente temos ter
de decair, a prosperidade que temos hoje
nos países desenvolvidos pode ter um
fim. É preciso um novo paradigma, tem
de haver uma economia circular. Se a

população continuar a crescer e a ter
cada vez mais prosperidade, vai ter de
consumir mais energia.
E se forem energias limpas?
Como é que fundimos a sílica a 1800 Q C

para produzir painéis solares sem car-
vão e sem gás natural? A energia solar
não fornece energia suficiente para for-
nos de alta temperatura. Como é que vou
fundir o aço para fazer eólicas? Onde é

que tenho magnésio, lítio, cobalto se o

esgotar todo? As projeções da ONU apon-
tam para uma população de 11 mil milhões

em 2100, 9 mil milhões em 2050. Vemos

que a população cresce em média 0,5%
ao ano. Se aumentarmos o rendimento

per capita em 1%, juntando a esse efeito
o aumento da população, teríamos de

suprimir emissões num nível superior.
Olhando para os dados históricos, nun-
ca desde que há registo se diminuíram
as emissões. O melhor que conseguimos
é uma estagnação. E se formos verificar
esses períodos coincidem com crises eco-
nómicas. Tenho a convicção de que sem
decrescimento económico não é possí-
vel, não é sustentável.
Mas como, quando é preciso crescer

para haver por exemplo mais
investimento público?
Não sei, mas vai ter de ser viver com
menos. Um dos exemplos que a ONU dá

é a quantidade de recursos que consumi-

mos, nove toneladas por ano por pessoa,
25 kg por dia. Se compararmos um india-

no com um americano, o americano con-

some 40 kg, do interruptor da casa ao
asfalto das estradas que usa, o indiano
consome apenas quatro. Sem pensar em

decrescer, se tentarmos pelo menos igua-
lar o consumo, os países mais ricos teriam
de baixar o seu nível de vida. Se a popu-
lação continuar a aumentar, sem decres-

cimento de consumo de recursos natu-
rais, teremos um cenário de colapso. O
combate às alterações climáticas é para-
doxal. O desenvolvimento tecnológico pre-
cisa de crescimento económico. Se cres-

ço, aumento o consumo de energia pri-
mária. Como o peso das energias fósseis
é grande, o esforço de mitigação tem de

ser cada vez maior.
Além das viagens de avião, de que é que
abdica no seu dia-a-dia?
Uma pessoa quando pensa nestas coisas
fica com dilemas, às vezes nem dormi-
mos. E tentar ser um bocado coerente.
Este telemóvel tem 13 anos e recuso-me
a comprar um telemóvel desses (smartpho-

ne), porque sei o que custa em termos
ambientais. Esses telemóveis duram atual-

mente nos EUA 18 meses, aqui na Euro-

pa são dois anos, dois anos e meio. As pes-
soas são obrigadas a mudar de telemóvel
ou porque se tornou obsoleto, intencio-
nalmente por parte de quem os fabrica,
ou porque deixou de estar na moda. Se

prolongar o tempo de vida daquilo que
utilizo, que é o princípio da economia cir-

cular, vou precisar de menos recursos. O

que faço é isto, tentar ser o mínimo con-
sumista.
Mas em 2006 já tinha essa perspetiva?
Não, longe disso. Comecei a tê-la quan-
do comecei a estudar, a ler. Uma pessoa

começa a aperceber-se de que a huma-
nidade está a caminhar para uma situa-

ção insustentável. Os mais ricos não abdi-

cam do nível de vida que têm. E os paí-
ses em desenvolvimento, que são
atualmente 5,5 mil milhões de pessoas,
têm legítimas expectativas de ter esse
mesmo estilo de vida. Os chineses con-
sumiam em 2010 12 kg de carne de vaca

por ano, os europeus cerca de 30 quilos,
os americanos 40. A previsão é que os
chineses para o ano consumam já 20 kg.

Se já estamos com um problema de escas-

sez de recursos, imagine 11 mil milhões
a consumir assim.
Têm de ser os países ricos a cortar o
consumo.
As pessoas com menos recursos têm todo

o direito a evoluir. E temos um histórico

que nos dá uma responsabilidade acres-
cida. Quando se diz que a China é o maior
emissor, é o maior emissor em termos
absolutos anuais. Se dividir isso per capi-
ta, os chineses emitem 5 tonelada/ano e

os americanos 12 toneladas por ano.
Enós?
À volta de 4,8, na média mundial.
Come carne?
Estou a reduzir carnes vermelhas.
Faz sentido deixar de comer carne por
motivos ambientais?
A área necessária para produzir cereais

para alimentar o gado dava para produ-
zir muito mais produtos vegetais. A ener-
gia gasta para produzir um quilo de car-
ne de vaca dava para 18 quilos de pão.
Agora isto depende da métrica que se faça
Diz-se que 17% a 30% dos alimentos são

desperdiçados. Se conseguirmos minimi-
zar isso a zero, a pressão é menor. As esta-
tísticas também dizem que em média
ingerimos mais do que as calorias neces-
sárias. O homem moderno precisa de

1800, em média consomem-se 2600. Se

reduzíssemos àquilo que necessitamos e
evitássemos o desperdício, provavelmen-
te não estaríamos numa situação de ter
de deixar de comer carne.
Mas essas escolhas individuais que faz
têm algum impacto?
É a questão se pode colocar para tudo.

Quando o ministro do Ambiente diz que
é possível Portugal chegar à neutralida-
de carbónica em 2050, sim, é interessan-

te, mas Portugal contribui com menos de

0,1% do aquecimento global. Mas Portu-
gal deve fazê-10, porque 26 países como

Portugal vão contribuir o mesmo que os

0,26% da índia, ou 67 países iguais a Por-

tugal vão contribuir o mesmo que os EUA,
ou 123 países iguais a Portugal vão con-
tribuir o mesmo que a China. O nosso
contributo é pequeno, mas temos todos

de participar.
Acha que o movimento iniciado por
Greta Thunberg veio mudar alguma
coisa?

Sim e não. Noutro dia numa apresenta-
ção pública de um relatório da APA um
engenheiro dizia "estamos a brincar". Esta

é a perceção que tenho. Se quisermos a
serio temos de reduzir o consumo.
Ela dá esse exemplo, anda de comboio.
Sim. Tem uma argumentação sólida, fluen-

te, fácil de captar e essa coerência.

"Um ambiental ista

quando diz
que um carro elétrico

tem zero emissões
está a mentir"

"Tenho a convicção de
que sem decrescimento

económico, não é

possível, não há
sustentabilidade"

Do estudo das séries de marés,
para o dilema das alterações
climáticas. Carlos Antunes tem
estado a aprofundar a relação entre
aquecimento global e crescimento
económico. Defende que é

impossível conter o aquecimento
a I,5°C. O cenário mais provável
no final do século será um planeta
3,3° Cmais quente




