
CAPITALISMO 
VS

CLIMA



O QUE É O CAPITALISMO?
Sistema político assente na constante a persistente 
reprodução e acumulação de Capital.
Capital: Riqueza sobre a forma de fatores de produção, geralmente sobre a forma monetária.

Mercadoria- Dinheiro- Mercadoria

versus

Dinheiro- Mercadoria- Dinheiro

“Sistema político e económico no qual a indústria e comércio são controlados por operadores privados 
e não pelo estado”     



ASSENTA EM:
• Propriedade privada

• Trabalho assalariado

• Mercados

• Sociedade de consumo

• Desenvolvimento tecnológico

• Recursos (laborais, naturais, etc)



COMO FOI EVOLUINDO O 
CAPITALISMO?
Assentou nos sistemas de mercado criados pelos estados, baseados em materiais preciosos 
como moeda

Séculos XVI e XVII - Desenvolvimento no norte da europa, com capitalistas a investir em 
projetos coloniais (Reino Unido, Holanda), e propagação de produtos financeiros 

• 1712 - Primeiro engenho a vapor usando para tirar água de minas

• 1748 - Primeira exploração comercial de carvão nos Estados Unidos

• 1789 - Revolução Francesa - “Revolução Burguesa”

• 1821 - Primeiro gás “natural” explorado nos Estados Unidos



COMO FOI EVOLUINDO O 
CAPITALISMO?
Início sec. XIX - As revoluções políticas burguesas propagaram-se, com especialização laboral, consolidação de 
estados, possessão de colónias, propagação de mercados, urbanização, direitos de propriedade, etc

• 1824: Joseph Fourier – efeito de estufa

• 1859 - Primeiro petróleo explorado comercialmente nos EUA

• 1896 - Svante Arrhenius – previsão do aquecimento global por causa do duplicação do CO2 na atmosfera

• 1860 - Primeiro sistema de energia solar desenvolvido em França

• 1867 - Publicação do primeiro volume do Capital (uma das obras críticas ao Capitalismo)

• 1884–85 - Conferência de Berlim, e consagração da partilha de África

• 1888 - Primeiro moinho eléctrico no Ohio 

• 1892 - Primeira infraestrutura hidroeléctrica no Wisconsin



COMO FOI EVOLUINDO O 
CAPITALISMO?
Século XIX - Propagação do centro da europa, primeiro para o resto do mundo ocidental, e 
depois para o resto do mundo (colonialismo, imperialismo)

• Virar para o século XX -Virtualmente presente em todo o mundo 

• 1914 - Primeira Guerra Mundial e após - Instabilidade e crise 

• 1918 - Fim da Primeira Guerra Mundial - Aparecimento dos primeiros sistemas políticos 
fundados na crítica ao capitalismo (URSS estabelecida)



COMO FOI EVOLUINDO O 
CAPITALISMO?
• Entrada para a década de 30 - Grande depressão e o New Deal nos EUA, crise económica e 

ascensão do nazismo na Alemanha

• 1942 - Primeira explosão nuclear controlada por parte dos EUA

• Final dos anos 30 - Transição para Welfare Capitalism e implementação de Keynesianismo 
como política 

• Final 2a Guerra Mundial - Início da descolonização 

• 1949 - Comunistas tomam o poder na China, URSS adquire bomba nuclear

• 1950 - O petróleo torna-se o principal combustível nos EUA



COMO FOI EVOLUINDO  O 
CAPITALISMO?
• Década de 60 - curva do Keeling

• 1971 - Fim do do sistema Bretton Woods e convertabilidade do USDollar

• 1973 - Nova grande crise no sistema económico com a crise petrolífera 

• 1978 - Inicio da reforma económica chinesa

• Década de 80 - Erosão progressiva do Welfare Capitalism com o Neoliberalismo

• 1988 - James Hansen – Testemunho no congresso dos EUA

• 1989 - Global Climate Coalition (Exxon, BP, Shell etc.)



COMO FOI EVOLUINDO O 
CAPITALISMO?
• Década de 80 - Desenvolvimento mais acutilante de países periféricos 

• 1990 - IPCC AR1

• 1991 - Queda da URSS e entrada no “Fim do História”

• 1997 - Protocolo de Quioto 

• 2007 - Subprime nos EUA 

• 2009 - COP-15 Copenhaga (não acordo)

• 2010 - Crise das Dívidas Periféricas (Europa)

• 2015 - COP-21 Paris (acordo não vinculativo)

• 2020 - Coronavírus 



O CAPITALISMO FOI BEM SUCEDIDO EM 2 
MEDIDAS - PIB E EMISSÕES DE
GEE



MITO DO CRESCIMENTO VERDE
• “Entre 1990 e 2018 os países da União Europeia reduziram as emissões de GEE em 23% enquanto 

a economia cresceu 61%”.
• Crescimento via deslocalização a produção de bens para o sul global, enquanto se vendem 

“serviços” para estes.

• Os acordos para a redução de emissões (vinculativos), e quando cumpridos corresponderam à 
deslocalização de indústrias poluentes



CARBON PRICING
Quer via a atribuição de licenças, quer via taxas de carbono, os mercados de carbono

falharam:
- Preço demasiado baixo, quer pela fixação de imposto, quer pela atribuição gratuita de
licenças

- Isenções generalizadas
- Austeridade pintada de verde para o cidadão comum
- Capacidade dos ricos de acomodarem o imposto, esforço financeiro para os pobres

- A ênfase das decisões individuais não consegue alterar o sistema energético
- Desastre político de virar cidadão comum contra transição energética

Resultado:  inação e alienação.



ATOS INDIVIDUAIS E OS 
VERDADEIROS RESPONSÁVEIS
• Exemplo do “monge do consumo”: 1000 amigos, 80 anos a:

-promover atos mais verdes, só andar de transportes públicos, não comer carne, comprar 
mínimos de roupa e utilizar mínimos de eletricidade

400 mil torneladas de CO2

• A central termoeléctrica de Sines emitia 6 milhões de toneladas de CO2 por ano

• Antecipar o fecho desta por 1 ano tem teria efeito 15 vezes maior do que criar 1000 “monges 
do consumo”



ATOS INDIVIDUAIS E OS 
VERDADEIROS RESPONSÁVEIS
• 100 empresas mundiais,

• 71% das emissões desde 1988 até 2015.

• 20 empresas mundiais, 12 estatais, 

responsáveis por um terço das 
emissões desde 1965 até 2017.



CONSUMO E GREENWASHING
• Relatório da Terrachoice apurou que 95% dos produtos vendidos verdes como o sendo 

falsamente (2010); 

• Caso Iberdrola: venda de energia como limpa, na verdade uma mistura de energias emissoras 
de CO2; 

• Carbon offsets: pagar para projetos de redução de carbono, os mesmos problema dos 
mercados de carbono, com controlo ainda menor.



LOBBYING NEGACIONISTA
• Entre 1989 e 2002 a Global Climate Coallition manufaturou dúvida e ceticismo sobre os 

consensos científicos sobre alterações climáticas, e lutou contra a presença dos EUA no 
protocolo de Kyoto

• Após lançamento relatório do IPCC (painel congregado de cientistas da ONU) em 2007, o 
American Enterprise Institute, financiado pela Exxon Mobile, ofereceu a cientistas e 
economistas 10 mil Dollars para criticar o relatório

• Em 2014, dos 278 congressistas republicanos, apenas 8 acreditavam em alterações climáticas, 
3%



GEOENGENHARIA
• Rex Tillerson: “Just an engineering problem”

• Balões de alta altitude lançarem pequenas quantidades de partículas na estratosfera, reflexão 
de luz espacial, ferro nos oceanos para fomentar crescimento de algas absorventes de CO2

• Potencialmente teriam consequências tão ou mais danosas que as próprias alterações 
climáticas como afetar as chuvas de moções, reduziriam a camada do ozono, aumentar a acidez 
dos oceanos, rápidos aumentos de temperaturas

• Na melhor das hipóteses, uma forma de fazer dinheiro, na pior gerar ainda mais catástrofes 



ENERGIA RENOVÁVEL PÚBLICA VS
MONOPÓLIOS PRIVADOS
• O controlo da produção e distribuição da energia traduzem-se em enormes lucros, sendo em 

regra geral monopólios

• Abdicar destes significaria a perda de enormes vantagens para quem os detém atualmente ou 
os espera deter no futuro



ENERGIA LIMPA VS ENERGIA DE 
TRANSIÇÃO
• “Energia de transição”:

• -Gás Fóssil;

• -Hidrogénio;

• -Biomassa;



GÁS FÓSSIL
• A indústria de combustíveis fósseis faz crer que o gás “natural” é limpo, renovável, verde, “low

carbon”, uma alta tecnologia e amigo do ambiente;

-mais infraestruturas de gás fóssil

-aumento da importação

-destruição, fracking, emissões



HIDROGÉNIO
A Estratégia Nacional para o Hidrogénio está associada à descarbonização e combate às 
alterações climáticas

No entanto…

• o Hidrogénio não é um combustível em si mesmo, funciona como uma pilha;

• é necessário utilizar combustível real (renovável ou fóssil);

• 27 reuniões com empresas de energia e gás (Dourogás, Akuo Energy Group, LightSource BP, 
EDP, REN, Galp, Prio Energy, Vestas, Trustenergy, Endesa e Iberdrola);

• alinhamento com o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050;



BIOMASSA
• Antecipação do encerramento da central a carvão do Pego de 2025 para 2021, substituindo o 

carvão pela biomassa...

Mas o que é a Biomassa? Não mais do que queimar árvores.

• destruição da floresta e a capacidade de absorver gases com efeito de estufa

• o preço da biomassa  é mais alto do que o de fontes como a eólica e solar

• o plano de recuperação para a crise económica poderá acabar a financiar projetos privados 
que contribuem para o caos climático e para a destruição florestal



FÓSSEIS NO CHÃO VS BALANÇOS DAS 
EMPRESAS
• Os valores das explorações fósseis são parte do valor de várias empresas, e essas empresas 

são credoras de bancos

• Deixar os fósseis no chão implica o valor económico dessas explorações passar a zero

• O valor ser zero significaria a destruição de valor dessas empresas e dos empréstimos 
contraídos por estas destas



TRANSPORTES EFICIENTES VS
INDÚSTRIAS DE TRANSPORTE
• Ineficiência dos transportes sustentam vários negócios, como a venda de automóveis, o 

combustível usado por estes, até às empresas seguradoras, etc;

• Um transporte mais eficiente do ponto de vista energético (e não só) significaria uma ameaça 
a todos estes negócios.



PRODUTOS DURÁVEIS VS
CONSUMISMO
• Vender produtos “para a vida” não representava um negócio rentável;

• Obsolescência programada;

• A não compra constante de bens representa uma ameaça para a

continuação de lucros               uso de recursos naturais de uma forma persistente e 
destruidora.

• Consumo conspícuo.



TRANSIÇÃO JUSTA
VS CAPITALISMO
• O recursos fósseis estão concentrados de forma desigual pelo mundo, tal como as suas infra-

estruturas de comercialização e refinação;

• A produção de energia renovável seria mais descentralizada e democráticas, incompatível com 
o sistema económico assente no domínio.



LIMITES NATURAIS 
VS EXTRATIVISMO
• A exploração de combustíveis fósseis corresponde ao princípio da relação económica 

extrativista;

• Travão aos combustíveis fósseis                  travão ao extrativismo, sobre qualquer recurso 
natural.



ONDE NOS DEIXA O CAPITALISMO?
• Incapacidade de controlar as emissões de GEE;

• Crises e opressões            aquecimento global é apenas mais uma 

• O neoliberalismo veio exacerbar estas crises, 

• Colocação da exploração de combustíveis fósseis em jogo           banalização de conceitos 
como a exploração laboral.



VOU VIVER DEBAIXO DE UMA PEDRA 
SEM CAPITALISMO?
• “É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo”



DÚVIDAS? 

COMENTÁRIOS?



FIM J


