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A matemática do clima é muito clara: a infraestrutura de combustíveis fósseis existente já chega para nos
fazer ultrapassar o orçamento de carbono deste século e colocar-nos num caminho sem retorno para um
aquecimento global acima dos 2ºC.
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Este evento inédito na história de Portugal foi autorizado pelo governo contra a vontade expressa das
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temperatura terrestre global sucessivamente atinge novos recordes, confirmando os piores cenários de
alterações climáticas.
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