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Para que são precisas soluções? (No que 

consiste a luta?)

No combate às
alterações
climáticas, 

reconhece-se a 
urgência em reduzir

as emissões de 
gases com efeito de 

estufa

Combate às alterações climáticas 

Alcance da Justiça Climática

Proteção da Biodiversidade

Garantir Transição justa



Soluções concentradas na justiça ambiental e 
social 

Decisões feitas para manter o interesse 
económico das grandes e médias empresas

Redução assertva 
das emissões  de 
gases com efeito 

de estufa



Falsas soluções

Energia nuclear

Gás fóssil (na tentativa de deixar o carvão)

Bioenergia não sustentável 

Captura e armazenamento de Carbono

Estratégia Nacional de Hidrogénio



Energia nuclear
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Eletricidade utilizada

energia nuclear

A energia nuclear consiste na divisão 

de um átomo, usando materiais 

altamente radioativos, como urânio 

(maioritariamente) e Tório, e pode ser 

usada para produzir eletricidade



Vantagens da utilização da energia 

nuclear: 

• Limpa durante a sua produção

• Inesgotável

• Constante

Desvantagens: 

• Lixo produzido é muito perigoso

• Muito tempo a degradar-se



Bioenergia

Vantagens

• fonte de energia renovável

• Gera poucos poluentes quando 

comparados a fontes não renováveis de 

energia

• Baixo custo e alta capacidade de 

reaproveitamento de resíduos

Energia obtida através de Biomassa vegetal e 

animal.

Produz: 

• bioetanol

• biodiesel

• biogás

• biometano



Desvantagens:

• Provoca desflorestação de extensas áreas,

resultando em perda de habitat dos animais,

desequilíbrio ecológico e alterações climáticas;

• Apresenta menor poder calorífico quando

comparado a outros combustíveis;

• Possui maior dificuldade no transporte e

armazenamento da biomassa sólida;

• Apresenta eficiência reduzida;

• A queima da biomassa é uma das maiores fontes 

de gases tóxicos;

• A queima das árvores estraga florestas e contribui 

para os gases de efeito de estufa; 

• Utilização de grande quantidade de água;

• Não sabemos como funciona esta energia

renovável num mundo mais quente.

Usa fontes combustíveis não

fosseis de forma massiva e é

insustentável.

Ex: 5000 km quadrados de floresta perdidos por ano sobre

produção de soja biodiesel e alimentação dos animais.



Gás fóssil

Resulta da decomposição de matéria 

orgânica vegetal e animal, acumulada 

ao longo de milhões de anos em bacias 

sedimentares naturais subterrâneas 

marinhas e terrestres- Combustível 

fóssil.



Vantagens, quando comparadas com 

outros combustíveis fósseis: 

• Baixo custo

• Maior facilidade em transportar e manusear 

que o gás de combustíveis fósseis

• Não requer armazenamento

• É mais seguro em caso de vazamento, 

porque é mais leve que o ar.

Desvantagens:

• Fonte não renovável 

• Processo de produção, desde a exploração, 

processamento até o transporte pode 

gerar grandes impactos no ambiente

• Grande desperdício de água

• Emissões de poluentes atmosféricos



Captura e armazenamento de Carbono

Taxas de Carbono: 
Imposto sobre as 

emissões poluentes

(Demasiado baixas para 
significarem restrições à 
queima de combustíveis 

fósseis.)

Número limitado de 
licenças para poluir (os 

que poluem menos 
podem vender os 

excessos aos que emitem 
em excesso), 

a emissão de gases com 
efeito de estufa tivessem 

um preço. 

Offsetting
(Compensações, que 

têm em conta a 
redução de emissões 
global): neste sistema, 
países com metas de 
redução de emissões, 

em vez de diminuírem as 
suas, pagam projetos a 
outros países para eles 

reduzirem

em vez de reduzir as emissões…

Pondo um preço na emissão de carbono, não estamos a caminhar para uma Neutralidade Carbónica



A taxa de 

carbono 

acaba por 

cair sobre o 

cidadão e 

não as 

empresas 

acabando 

por ter a 

capacidade 

de o pôr 

contra a 

transição 

energética. 

imagem



Estratégia para o Hidrogénio

A energia renovável 
é inconstante, 

porque depende de 
factores externos 

para trabalhar

Hidrogénio permite 
armazenar excesso 

de energia 
renovável



Vantagens

• Armazenável: O hidrogénio 

seria como uma pilha que 

transporta a energia. 

• Versátil: Pode 

ser transformado em 

eletricidade ou combustíveis 

sintéticos e ser utilizado 

com finalidades domésticas, 

comerciais, industriais ou de 

mobilidade.

Desvantagens

• Mais caro

• Maior gasto de energia: Produção e transporte do Hidrogênio requer 

mais energia que outros combustíveis. 

• Esta solução não exclui a utilização de combustíveis fósseis para 

além da eletricidade renovável.

• O hidrogênio é um elemento muito volátil e inflamável

• As primeiras 27 reuniões em que foi discutido este projeto, não foi 

na presença de cientistas mas sim de empresas privadas como a 

Galp, EDP e Ren.

Não faz sentido criar um setor de hidrogênio quando nem há energia renovável para alimentar o sistema atual. 



Este projeto defende os interesses 

das indústrias de combustíveis 

fósseis, assegurando o 

protagonismo do gás na produção 

energética nacional 2050

Energia solar 
fotovoltaica eólica 

em Sines

Produzir Hidrogénio

(em vez de substituir 
parte da energia 

fóssil)

Exportação para 
Países Baixos 

apenas 10-15% de 
Hidrogénio nas redes 

de gás e 15% no 
transporte rodoviário 

movido a gás até 2030

Exportação será feita 

através do Porto de 

Sines               da 

emissão de gases de 

efeito estufa associados 

ao transporte Marítimo



O problema das grandes organizações 

na ação pelo ambiente

 As Soluções sugeridas pelas COP são parte do problema porque se 

movem através de mecanismos no mercado, estando limitados 

pelos interesses económicos das grandes empresas e presos à 

inércia.

 Acordo de Paris: Acordo não vinculativo baseado em ações 

voluntárias sem multas, que não fez nenhuma referência aos 

combustíveis fósseis;

 Protocolo de Quioto: Não impediu que as emissões globais 

aumentassem 63% e que as indústrias poluentes emigrassem do 

Norte Global para o Sul global;

Acordos e estratégias que não apresentam respostas ativas e 

assertivas na redução das emissões de gases de efeito de estufa 

servem apenas para atrasar a ação e representam um grande perigo. 





Soluções verdadeiras

• Parar projetos de combustíveis fósseis 

• Sistemas 100% renováveis 

• Economizar energia e prevenir a pobreza energética 

• Garantir uma transição justa para os trabalhadores 

• Ter como bases comportamentos sociais e políticos e não apenas tecnológicos

• Manter os transportes aéreos no chão e desenvolver linhas férreas 

• Investir em empregos para o clima



Muito Obrigada ☺


