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I – Ciência das Alterações climáticas

- Emissões GEE e aumento da temperatura

- Acordo de Paris

- Justiça climática

      - Impactos

- Alterar modos de vida vs. mudança sistémica



Ref: Vostok ice core data/J.R. Petit et al.; NOAA Mauna Loa CO2 record.

Níveis actuais de CO2

- Nível pré-industrial é 280ppm de CO2 na atmosfera, última Idade do Gelo = 200ppm, 
valor actual = 400ppm, aumento anual = 2-3ppm)

- Limite de segurança para um clima estável ~ 350ppm (James Hansen da NASA)

1 –“Sempre  houve alterações climáticas”



Fontes principais de GEE 
em CO2eq. 

             Fonte: 5º Relatório IPCC, 2014.

2- “É impossível medir 
a influência humana 

no clima”

Efeitos separados em termos de aquecimento 
(watts por metro quadrado), incluindo GEE, outros 
efeitos antropogénicos e causas naturais, 
durante o período 1950–2010.              
Fonte: SYR5, IPCC, Fig. SPM3.                            
 



Aumento médio da temperatura global

- Nos últimos 45 anos (1970-2015) as temperaturas globais à superfície aumentaram a uma 
média de 0.17°C por década— mais do dobro dos 0.07°C por década verificados para 1880-2015.

https://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/climate-change-global-temperature

zero = média global de 
1901-2000

2015, 16



3- “Há problemas mais importantes no mundo”

Steffen et al., Science, 15 January 2015.



4 - “Acordo de Paris (COP 21) já 
resolveu o problema das ACs”

- "You have been negotiating all my life!" estudante Canadiana, parte da 
delegação juvenil, durante a COP17 em Durban, na África do Sul, 2011 
(COP1 in 1995, Berlin).

- Acordo negociado por representantes de 196 países (maior reunião de chefes 
de estado de sempre!);

- “Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C 
above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature 
increase to 1.5°C above pre-industrial levels, recognizing that this would 
significantly reduce the risks and impacts of climate change;” 
         - Artigo 2, alínea a);

- Ratificado por 153 países (à data); entrou em vigor a 4 de Novembro de 2016;
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php

- MAS: soma das contribuições voluntárias nacionais (INDC) levam a 
aumento de 2.7ºC-3.7ºC (em vez dos 1.5ºC-2ºC acordados)!!!!



Acordo de Paris – INDCs

Rogelj et al., Nature, vol. 534, 30 June 2016. 

INDC range estimated 
here: 2.6ºC-3.1ºC



Acordo de Paris – Porquê os 2ºC?

Schellnhuber et al., Nature Climate Change, 2016.



5- “Os ambientalistas exageram os 
riscos” - Feedbacks positivos

https://climaximo.wordpress.com/acoes/tempo-de-vida-6-graus/



6- “Podemos continuar a queimar gás 
e petróleo por mais 50 anos ”

- Reservas conhecidas ~ 4X o que podemos emitir, 
- Petrolíferas gastam ~$600 mil milhões/ano para encontrar novas 
reservas (e em Portugal já mais de 60 milhões...)
(http://climatenexus.org/learn/science-primers/carbon-budget)



  

Justiça climática 

http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2014/sep/23/carbon-map-which-countries-
are-responsible-for-climate-change



  

RESPONSABILIDADES COMUNS MAS DIFERENCIADAS!
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RESPONSABILIDADES COMUNS MAS DIFERENCIADAS!



Azul escuro: maior vulnerabilidade (tendo em conta factores naturais, sociais e 
financeiros) face a eventos meterológicos extremos, secas, cheias, furacões.



Mediterrâneo: impactos 

Giorgi, Geophys. Res. Lett., vol. 33, L08707, 2006. 

RCCI = Regional Climate Change Index; tem em conta mudanças na: 
precipitação média, temp. média, variabilidade inter-anual; 



Portugal: impactos 

- FD Santos, P. Miranda (eds.) Alterações Climáticas em Portugal, 
Projecto SIAMII, Cap. 2, 2006.
http://www.siam.fc.ul.pt/

See also: A. Carvalho, L. Schmidt, FD Santos, and A. Delicado, “Climate change research 
and policy in Portugal”, WIREs Clim Change 2013. doi:10.1002/wcc.258

http://www.siam.fc.ul.pt/


Portugal: emissões 

http://www.climatefairshares.org/ 
- necessárias reduções absolutas de ~6% ao ano nas emissões de GEE, para ter (apenas) 
~66% de probabilidades de ficar abaixo de 2°C e ~50% para 1.5°C. 

- RESPONSABILIDADES COMUNS MAS DIFERENCIADAS!

http://www.climatefairshares.org/
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Portugal 100% Renovável

Mark Jacobson, 
2015; 
Universidade de 
Stanford

Independência energética e combater as alterações climaticas
Redução de emissões de GEE

Deixar os combustíveis fósseis no solo.

Solar = 27,2%; 
Eólica = 50%; 
Hidroeléctrica = 
20,4%



Le Quéré et al., “Global Carbon Budget 2016”, 2016. 

Emissões recentes de CO2

   ← total 

   ← per capita 



7- “Se toda a gente: mudasse para LEDs/deixasse 
de comer carne/comprasse um carro eléctrico/ 
etc...  resolvia-se o problema”

- Média de emissões per capita em 
Portugal: ~6 toneladas CO2eq/ano

- 1000 pessoas, vivendo uma média de 
80 anos emitem uma média de 480 mil toneladas 
CO2eq em toda a sua vida;

- estilo de vida “espartano”: eventualmente 1-2 toneladas 
CO2eq/ano, poderiam poupar-se 400 mil toneladas CO2eq (1000 
pessoas, ao longo de 80 anos...);

- central termoeléctrica de Sines emite ~6M toneladas CO2eq 
num só ano; 

https://climaximo.wordpress.com/2016/10/06/a-central-termoelectrica-de-sines-
tapar-o-sol-com-o-carvao/



Sumário

- Temos hoje ~4-5 vezes mais reservas de combustíveis 
fósseis do que podemos utilizar, cumprindo metas do 
Acordo de Paris (ΔT≤2°C);

- A crise climática exige uma resposta imediata, global e 
resoluta, que não pode ser deixada aos caprichos das 
forças de mercado. O risco de mudanças abruptas ou 
irreversíveis aumenta com o aumento na magnitude do 
aquecimento.

- Governos, UE, ONU, etc. não estão à altura desta tarefa e 
é imperioso que @s cidadã(o)s se envolvam de forma 
activa!We are the ones we’ve been waiting for!



 https://climaximo.wordpress.com/
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