
  

Primavera pelo Clima
O futuro é agora



  

O que te trouxe hoje aqui?



  

● Plataforma europeia para 
escalamento estratégico e coordenado

    (Lançado em Dezembro de 2018)
● 57+ grupos de base (Junho de 2019)
● Na Península Ibérica

– 2020 Rebelión por el Clima

(Lançado em Fevereiro 2019)
● Em Portugal

– Climáximo
– Climate Save
– 2 degrees artivism



  

Uma apresentação em três partes:
– Ciência climática
– As respostas até agora
– O que fazer?



  

Relatórios do IPCC

(versão final aprovada em consenso

com economistas e delegações governamentais)

 

Relatórios-chave e estudos científicos

(base desta apresentação)

Artigos isolados e estudos de pior-cenário

(alarmismo)

Informação científica e 
desinformação
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Emissões de CO2
CO₂ emissions by source, World
Annual carbon dioxide (CO₂) emissions from solid fuel (e.g. coal); liquid (e.g. oil); gas (e.g. natural gas); cement 
production and gas flaring, measured in tonnes per year.
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Concentração atmosférica de CO2



  

Temperatura média à superfície



  

Recordes de temperatura média



  

Gelo do Ártico



  

6ª Extinção em Massa



  

Orçamento de Carbono para 2ºC
– Quanto tempo ainda temos?



  

Efeito bola de neve



  

Efeito bola de neve



  

Efeito bola de neve



  

Colapso dos ecossistemas



  

Fim do “mundo como o conhecemos”



  

Crise ecológica



  

Impactos na sociedade
● Aumento das temperaturas médias

(Portugal “hotspot”)

● Acidificação dos oceanos

● Subida do nível do mar

(Bangladesh, Maldivas, Miami, Jacarta, Aveiro)

● Furacões e tufões mais intensos e frequentes

(EUA, Filipinas, China, Japão)

● Furacões em novas regiões 

(Ophelia, Leslie, Idai, Lorenzo) 

● Mais ondas de calor

● Temperaturas extremas



  

● Incêndios florestais 

(Austrália, California, Amazónia, Portugal)

● Secas crónicas 

(África subsaariana, Alentejo e Algarve)

● Escassez de água 

(Síria, Califórnia, Mediterrâneo)

● Crise alimentar

● Epidemias

● Migrantes climáticos

● Conflitos sociais

                                          

Impactos na sociedade



  

História da ciência do clima
● 1824: Joseph Fourier – efeito de estufa

● 1859: John Tyndall – forçamento radiativo

● 1896: Svante Arrhenius – previsão do aquecimento global por 
causa da duplicação do CO2 na atmosfera

● 1960's: curva do Keeling

● 1988: James Hansen – testemunho no congresso dos EUA



  

Contra-história do clima
● 1968: American Petroleum Institute sabia
● 1981: Exxon sabia
● 1988: Shell sabia
● 1989: Global Climate Coalition (Exxon, BP, Shell etc.)
● 1997: Protocolo de Quioto (até 2011, um aumento de 57%)
● 2009: COP-15 Copenhaga (não-acordo)
● 2015: COP-21 Paris (acordo não-vinculativo)
● 2019: COP-25 Santiago do Chile/Madrid (sem qualquer evolução)

file:///home/sinan/Desktop/Volumes/FRAZAO/talk%20V5/'So%20they%20knew'_%20Ocasio-Cortez%20questions%20Exxon%20scientist%20on%20climate%20crisis%20denial.mp4


  

Dr. Kate Marvel
NASA Goddard Institute

“Como cientista climática, muitas vezes pedem-me para falar sobre 
esperança. As alterações climáticas são sombrias.
Pedem-me: conta-nos uma história feliz, dá-nos esperança.
O problema é que eu não tenho histórias assim.

     Nós precisamos de coragem neste momento, não de esperança.”



  

Estamos à beira do colapso.
Já não temos mais tempo.

Ou agimos agora…ou vamos perder tudo.



  

Estamos à beira do colapso.

PAUSA
1 minuto

Já não temos mais tempo.

Ou agimos agora…ou vamos perder tudo.



  

Respostas à crise climática?



  

● Exploração de petróleo e gás  (Aljubarrota / Bajouca)
● Novo aeroporto no Montijo e expansão do de Lisboa 
● Gasoduto Guarda-Bragança e terminal de gás em Sines
● Exploração do lítio para baterias de automóveis “verdes”
● Aumento da capacidade de instalações navais  (Sines / Setúbal)

 

E as emissões nem sequer 
estão a diminuir!

Política Climática em Portugal



  

Política Climática em Portugal
● Acordo de Paris
● Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050
● Plano Nacional Energia e Clima 2030
● Declaração de urgência

climática no parlamento 

(Junho de 2019)



  

Marchas e Petições



  

Comportamentos individuais



  

Comportamentos individuais

= 6-7 toneladas de CO2eq/ano

1000 pessoas x 80 anos

      = 480 mil toneladas de CO2eq



  

Comportamentos individuais

Uma pessoa pode reduzir o seu consumo individual 
a 1-2 toneladas de CO2eq/ano

1000 pessoas, nas suas vidas inteiras, 
podem poupar

              400 mil toneladas de CO2eq



  

Comportamentos individuais

400 mil toneladas de CO2eq
Central Termoelétrica de Sines

= 6 milhões de toneladas de CO2 por ano



  

Greta Thunberg

“Devemos espalhar uma falsa esperança? 
Não podemos fazer isso, nós temos que 
dizer a verdade.”

“Temos que indignar-nos e tornar essa 
indignação em ação.”

“Não podemos salvar o mundo jogando de 
acordo com as regras, porque as regras   
têm que ser mudadas.”



  

Partilha os teus sentimentos

PAUSA de 5 minutos



  

Resposta adequada
SENSIBILIZAÇÃO

Quando falta azeite em casa, é suficiente avisar os colegas de casa.

NEGOCIAÇÃO
Quando um colega de casa falha a limpeza quando é a sua vez, 

bastará chamar à atenção e está tudo ok. 

PRESSÃO
Quando queres reduzir a poluição industrial numa zona, 

fazes uma petição para que as autoridades ajam.

MANIFESTAÇÃO
Quando queres mudar uma lei laboral, 

organizas um protesto e exiges ação governamental.



  

O que fazer quando temos que mudar a sociedade toda,

da produção ao consumo, da distribuição à gestão?

O que fazer quando os governos e as empresas estão a 

condenar o futuro da Humanidade?

Resposta adequada



  

Tácticas que respondem ao desafio



  

Porquê desobediência civil em massa?
Estamos determinadxs.

Estamos aqui para vencer.



  

Porquê desobediência civil em massa?
Não estamos a brincar.

Extinção não é simbólica, as nossas ações também não. 



  

Porquê desobediência civil em massa?
Temos que mudar “o assunto”.

Ações fortes e detenções trazem 
visibilidade mediática e impacto público.



  

Porquê desobediência civil em massa?
Somos o risco

de investimento.

Não vamos deixar o “business-as-usual” continuar.



  

Porquê desobediência civil em massa?

Porque funciona.



  

Porquê desobediência civil em massa?

                                                      Porque funciona.



  

Escalada 2019 - 2020



  

School Strike 4 Climate



  

School Strike 4 Climate



  

Greve Climática Estudantil



  

Greve Climática Estudantil



  

International Rebellion



  

International Rebellion



  

Semana de Rebelião em Portugal



  

Semana de Rebelião em Portugal



  

Camp-in-Gás



  

Camp-in-Gás



  

Camp-in-Gás



  

1ª Onda



  

1ª Onda



  

1ª Onda



  

Marcha por el Clima, Madrid



  

2ª Onda



  

2ª Onda



  

2ª Onda



  

Primavera pelo Clima
O futuro é agora



  

● Janeiro – Fevereiro
– Apresentações e reuniões

● Março – Abril
– Criação de grupos de afinidade
– Formações de desobediência civil

● Abril - Junho
– Acampada Climática, Barcelona
– Earth Rise 2020 (22 de Abril)
– Shell Must Fall! (16-19 de maio)

Plano para a 3ª Onda



  

Junta-te à Primavera pelo Clima
Somos a natureza 

em auto-defesa!
https://climaximo.pt

https://by2020weriseup.net

http://www.acampadaclimatica.org

https://shellmustfall.nl

Facebook: climaximopt

Instagram: climaximopt

Twitter: climaximopt

climaximo@riseup.net



  

Próximas apresentações



  



  

O que são alterações climáticas?

São variações de padrões meteorológicos que definem o clima à escala da 
Terra ao longo do tempo. Dependem de:

1 – irradiação solar: ciclos de Milankovitch 

2 – gases de efeito de estufa (CO 2, CH4, N2O, PFC's, H20(g), etc...) 

3 – aerossóis naturais (poeiras) e aerossóis artificiais (poluição)

4 – mecanismos de feedback positivo  



  

Efeito de estufa e o CO2

O efeito de estufa (EE) ocorre porque uma parte da radiação solar é reflectida como 
radiação infravermelha, a qual é absorvida por determinados gases presentes na 
atmosfera, como o Dióxido de Carbono (C02). 

O clima estável que existe na Terra deve-se muito ao EE e é essencial à vida tal como
a conhecemos.

Se não existisse EE teríamos amplitudes de temperatura superiores a 100ºC entre o 
dia e a noite, como acontece em Marte. 

Já Vénus é o bom exemplo em como uma grande quantidade de EE pode gerar um
clima extremamente quente (461ºC). 



  

Relações entre CO2 e temperatura?

As curvas essencialmente paralelas mostram as relações de dependência entre 
os dois parâmetros, que obedecem essencialmente aos ciclos de Milankovitch. 

file:///home/sinan/Desktop/Volumes/FRAZAO/talk%20V5/Carbon%20Dioxide%20Pumphandle%202019.mp4


  

Consequências: um novo clima



  

Consequências: eventos naturais



  

IPCC Special Report 2018: 

Human activities are 
estimated to have caused 
approximately 1.0°C of global 
warming above pre-industrial 
levels, with a likely range of 
0.8°C to 1.2°C.

Global warming is likely to 
reach 1.5°C between 2030 and 
2052 if it continues to 
increase at the current rate. 
(high confidence)   

Relatórios do IPCC



  

Orçamento de Carbono para 1.5ºC
CO₂ reductions needed to keep global temperature rise below 1.5°C
Annual emissions of carbon dioxide under various mitigation scenarios to keep global average temperature rise 
below 1.5°C. Scenarios are based on the CO₂ reductions necessary if mitigation had started – with global 
emissions peaking and quickly reducing – in the given year.

1980 2000 2020 2040 2060 2080 2100
0 t

5 billion t

10 billion t

15 billion t

20 billion t

25 billion t

30 billion t

35 billion t

40 billion t
Historical

Start in 2002
Start in 2008
Start in 2020
Start in 2026
Start in 2014

Source: Robbie Andrews (2019); based on Global Carbon Project & IPPC SR15
Note: Carbon budgets are based on a >66% chance of staying below 1.5°C from the IPCC's SR15 Report.
•

https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions#1-5deg-c-emissions-pathways


  

Cenários das emissões de GEE



  

Porque falamos em Justiça Climática?
As alterações climáticas são um problema de justiça social:

  - porque têm origem num conjunto de injustiças;

 - porque para o resolver, têm de se resolver essas injustiças e

 - porque essas injustiças alimentam o problema e são alimentadas por ele.

Responsabilidade histórica de emissões

CO2 per capita 

Países em risco

PIB per capita



  

Porque falamos em Justiça Climática?
Norte Global                                                                                     Sul Global

responsabilidade histórica                                                                                         pessoas em risco

Ricos                                                                                                    Pobres 

10% mais ricos - 50% do CO2                                                               50% mais pobres - 10% do  CO2

Empresas                                                                                            Pessoas 

90 companhias produzem 2/3 do  CO2 e                                                pagam subsídios às empresas 
patrocionam o Negacionismo Climático                                                              através dos impostos

Homens                                                                                           Mulheres

dominam as decisões                                                                            estão muito mais vulneráveis
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