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I – Efeito de estufa - cronologia

- Joseph Fourier, 1824: atmosfera deixa passar radiação vinda do espaço, 

mas aprisiona parte da que é reflectida;

- John Tyndall, 1859: mediu as propriedades radiativas de certos gases

e relacionou as suas concentrações com idades do gelo;

- Svante Arrhenius, 1896; estudos quantitativos, calculou que duplicação 

de CO2 na atmosfera (i.e., 280 -> 560 ppm) levaria a ΔT>6⁰C;

- Charles Keeling, 1957: começam medições em Mauna Loa no Hawai de 

concentração de CO2 (famosa curva de Keeling); 

- James Lovelock e Lynn Margulis, 1974: elaboram pela primeira vez a 

hipótese da biosfera como um sistema dinâmico capaz de auto-

regulação (hipótese de Gaia);

- James Hansen, 1988: testemunho perante o Senado norte-americano de 

que aquecimento global é uma realidade e com origens claramente 

antropogénicas; (formação do IPCC - 1988)



Balanço radiativo da Terra



Atmosfera terrestre

E se não houvesse efeito de 

estufa?

Vénus Terra Marte

T média (⁰C) 477 15 -47

T sem EE (⁰C) -46 -18 -57

ΔT devido a EE 
(⁰C)

+523 +33 +10



Curva de Keeling

Em 26 de Maio de 2018: 

411.89 pppm



Emissões de GEE 

AR5, WG III, SPM.1



Fonte: AR5, IPCC, 2014.

Fontes principais de GEE



Emissões em 2000

Emissões de GEE por sector



Global Warming Potential

Incertezas: “The precautionary principle says that the lack of full scientific 

certainty should not be used as an excuse to postpone action when 

there is a threat of serious or irreversible damage.” - UNFCCC



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)

II – Alterações climáticas



- 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

2015, 16, 17

zero = média global de 
1901-2000

Aumento médio da temperatura global 



GEE e temperatura

Vostok ice core measurements, last 450K years



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

SPM3.

Influência humana no clima



Feedback mechanisms



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

Feedback mechanisms

Positive feedbacks



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

Positive feedbacks II



Steffen, Rockstrom et al., Trajectories of the Earth System in the Anthropocene, 

PNAS, 2018. Fig. 1

Positive feedbacks III



Steffen, Rockstrom et al., Trajectories of the Earth System in the Anthropocene, 

PNAS, 2018. Fig. 2

Positive feedbacks IV



- "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 180 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 pelo menos 2.6ºC-3.1ºC (em vez dos 1.5ºC-2ºC acordados)!!!!

III – Acordo de Paris – COP21



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

INDC range estimated 
here: 2.6ºC-3.1ºC



Schellnhuber et al., Nature Climate Change, 2016.



Carbon budget

Apesar das reservas conhecidas serem 3-4X superiores ao orçamento de
carbono disponível (ΔT≤2⁰C), as petrolíferas gastam ~$500-600 mil milhões/ano para
encontrar novas reservas

https://climatenexus.org/climate-issues/the-carbon-budget/



Carbon budget II

https://www.carbonbrief.org/analysis-only-
five-years-left-before-one-point-five-c-
budget-is-blown - análise de Maio 2016….



IV – Justiça climática

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









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



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



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; 



V – Portugal: impactos e consequências

FD Santos, P. Miranda (eds.) Alterações Climáticas em Portugal,

Projecto SIAMII, Cap. 2, pag. 90, 2006.

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



Emissões em Portugal

APA- National Inventory Report of GHG, 28/5/2018 (Fig. 2.1)



Emissões em Portugal II

APA- National Inventory Report of GHG, 28/5/2018 (Fig. 2.10)



Cortes justos e necessários

http://www.climatefairshares.org/ - Cortes de 61-71% em 2030 (relativo a 

1990), tendo em conta justiça climática

de 



- 1 de Julho 2016: Ação “Toxic Tour
reloaded”, pelo Climáximo e
colectivo Bicicletada.

- 23 de Julho 2016: Cordão humano
na ilha de Tavira (“Acampamento
Anti-Fóssil”, 21-24 de Julho)

- 30 de Julho 2016: GALP anuncia
adiamento do primeiro furo de
exploração offshore na costa do
Algarve para 2017.

Algarve (e Portugal) livres de gás e petróleo!



Situação em 2015: 
15 concessões, 
11 no mar e 4 em terra;
Mais 3 em negociação 
direta.



Situação em 2018:
5 concessões, 

3 no mar e 2 
em terra 

https://climaximo.wordpress.com/2018/08/07/relatorio-lutar-para-vencer-

report-fight-to-win/



VI - Desenvolvimentos e sinais de esperança

1 - “Dutch government ordered to cut carbon emissions in landmark ruling -
Dutch court orders state to reduce emissions by 25% within five years to protect its
citizens from climate change in world’s first climate liability suit”

https://www.theguardian.com/environment, 24 Junho 2015.

2 - “Landmark Climate Lawsuit: Meet the Youth Activists Suing the U.S.
Government & Fossil Fuel Industry”

http://www.democracynow.org, 14 Abril 2016

3 - “Exxon knew of climate change in 1981, 
email says – but it funded deniers for 27 more 
years” 

https://www.theguardian.com/environment/, 8 Julho 2015

Exxon Mobil a ser investigada pelo estado de NYC por
ter mentido ao público e espalhado desinformação
– em analogia com indústria do tabaco (N. Oreskes
e E. M. Conway, “Merchants of Doubt”, 2010.)



Jair Bolsonaro

Pink News, 7/9/2018

Guardian, 21/9/2018



Jair Bolsonaro II

http://www.climatechangenews.com (14/8/2018)



Companhias com mais lucros - 2016

https://en.wikipedia.org/wiki/Fortune_Global_500



Companhias com mais lucros - 2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Fortune_Global_500



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

Emissões de CO2 em 2014-16

← total

← per capita



Energia Renovável

Consumo de energia entre 2000-14, com taxas de crescimento para 2010-14

(Jackson, Canadell, et al., Reaching Peak Emissions, Nature Clim. Change, 2016.)



Energia Renovável II

Guardian, 18/5/2016

Independent, 5/4/2018



First they ignore you, 

then they laugh at you, 

then they fight you, 

then you win. 

- Mahatma Gandhi



- Julho 2015: “kayaktivists” em 

Seattle, a tentar travar partida de 

plataforma da Shell, rumo ao Ártico

- Setembro 2015: Shell anuncia cancelamento de 

prospeção de petróleo no Ártico
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