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nova sociedade

Ganhámos. A temperatura global não ultrapassou os 1,5ºC.
E agora?







O que diz o IPCC? (Relatório 1,5ºC - 2018)



Temperaturas médias e precipitação média



Temperaturas extremas e precipitação extrema



Variação de temperaturas nos dias mais quentes e nas noites mais frias



Produtividade Primária Bruta (produção vegetal)







O crescimento da produtividade agrícola global está em queda









Queda acentuada da produtividade agrícola



Variação dos locais de produção























Da última vez que a Terra esteve assim tão quente...



























Previsão anual 2050





Em 2020, forte participação e apoio ao Acordo de Paris e as suas metas de redução de CO2 por uma comunidade internacional quase
unânime levaram a uma estratégia adequada para atingir a neutralidade de carbono compatível com travar o aquecimento global nos
1.5oC em 2100.
Há uma forte participação no esforço de descarbonização em todas as principais regiões do mundo a nível nacional, estatal e de
cidade. Os transportes foram fortemente descarbonizados através de uma mudança para veículos eléctricos, com mais carros
eléctricos a serem vendidos do que carros a combustão em 2025. Várias fábricas industriais para captura e armazenamento de
carbono são instaladas e testadas na década de 2020. A competição por solos entre colheitas de bioenergia, produção alimentar e
conservação da biodiversidade é minimizada ao usar-se a bioenergia para captura e armazenamento de carbono de resíduos agrícolas
e quintas de algas. A agricultura é intensifcada em vários países com um planeamento coordenado e uma drástica redução do
desperdício alimentar. Isto deixa vários ecossistemas relativamente intactos, possibilitando a continuação de vários serviços de
ecossistemas, apesar da deslocação de várias espécies para latitudes mais altas e para zonas mais elevadas provocar mudanças na
biodiversidade local de várias regiões, em particular em ecossistemas de montanha, tropicais, costeiros e árticos. Medidas de
adaptação tais como o estabelecimento de corredores para o movimento de espécies e partes de ecossistemas tornam-se a principal
prática na gestão da conservação da natureza. O movimento de espécies apresenta novos desafos para a gestão de recursos em
novos ecossistemas, como o aumento de pestes e doenças. As colheitas são feitas em terras marginais, a agricultura sem mobilização
de solos é lançada e várias áreas são reforestadas com espécies nativas. As preferências sociais por dietas saudáveis reduzem o
consumo de carne e as emissões associadas.
Em 2100, a temperatura média global está em média 0,5oC acima do que estava em 2018. Durante o século só pequenos aumentos
pontuais de temperatura ocorrem. Nas latitudes médias, os verões são mais quentes e a precipitação é mais intensa. As comunidades
costeiras sofrem cada vez mais inundações associadas à subida do nível médio do mar e às chuvas frequentes e intensas. Algumas
destas comunidades abandonam estas zonas, em muitos casos para zonas urbanas. Nos trópicos, em particular nas megacidades, há
frequentemente ondas de calor mortais cujos riscos são reduzidos por adaptação proactiva, que se sobrepõe a vários desafos e limites
de desenvolvimento em gestão de riscos de desastres. O tamanho dos glaciares reduz-se na maior parte das zonas montanhosas. A
redução do gelo do Ártico abre novas rotas para navios e corredores comerciais. As pequenas ilhas de estados em desenvolvimento,
assim como as zonas costeiras e de baixa cota enfrentaram grandes desafos, mas maioritariamente as suas populações fcaram nas
mesmas zonas. A região do Mediterrâneo torna-se mais seca e expande-se a irrigação de colheitas, esgotando os lençóis freáticos em
muitos sítios. A Amazónia está razoavelmente bem preservada, através de mitigação de riscos de secas e redução da desforestação, e
os serviços prestados pelos ecossistemas forestais estão a funcionar com os mesmos padrões do início do séc. XX. Apesar dos riscos
climáticos se materializarem mais frequentemente, as medidas de adaptação atempadas ajudaram a reduzir os riscos associados para
a maior parte da população, apesar dos grupos mais pobres e em desvantagem continuarem a experimentar elevados riscos climáticos
às suas vidas e bem estar. O gelo de verão não desapareceu completamente no Ártico e os recifes de coral, tendo chegado a um nível
muito baixo, recuperaram parcialmente em 2100. O sistema Terra, apesar de mais quente, ainda é reconhecível quando comparado
com os anos 2000, e nenhum tipping point irreversível foi atingido. As colheitas agrícolas mantêm-se relativamente estáveis. Os danos
económicos agregados dos impactos das alterações climáticas são relativamente pequenos, apesar de haver algumas perdas locais
associadas a eventos climáticos extremos. O bem-estar humano no geral é parecido com aquele que havia em 2020.

IPCC História 1,5ºC



A comunidade internacional continua a apoiar em grande medida o Acordo de Paris e acorda em 2020 reduzir as metas para cortes e
emissões de CO2 e as datas para a neutralidade de carbono. No entanto, estas metas não são ambiciosas o sufciente para atingir a
estabilização nos 2oC de aquecimento, menos ainda para 1.5oC.
Nos anos 2020s, a variabilidade climática interna leva a um aquecimento maior que o projectado, ao contrário do que foi chamado de
“hiato” nos anos 2000s. As temperaturas estão regularmente acima dos 1,5oC de aquecimento, apesar do forçamento radiativo ser
consistente com um aquecimento de 1,2oC ou 1,3oC. Ondas de calor mortais em grandes cidades (Chicago, Calcutá,, Beijing,
Karachi, São Paulo), secas na Europa do Sul, na África austral e região do Amazonas, e grandes cheias na Ásia são intensifcadas pelo
aquecimento global e regional, e levam a um aumento dos níveis de insatisfação social e desestabilização política. Há revoluções e
ditaduras fascistas. Uma cimeira global de emergência é organizada para aprovar metas climáticas muito mais ambiciosas. Os custos
de rapidamente fechar a indústria fóssil e a sua infraestrutura, enquanto rapidamente se expandem as renováveis para reduzir
emissões são muito elevados, em particular pela falta de apoios e medidas económicas para dirigir a transição. Tecnologias
inovadoras tornaram-se cruciais para realizar as medidas de adaptação necessárias, como a agricultura sem solo, que só funciona em
pequena escala.

A temperatura atinge um pico de 2oC a meio do século, antes de começar novamente a descer devido à implementação em massa de
fábricas de bioenergia com captura e armazenamento de carbono, sem esforços para minimizar a pegada em termos de solos e água
para a produção de bioenergia. Atingir os 2oC de aquecimento durante várias décadas eliminou ou fragilizou seriamente ecossistemas
chave como os recifes de coral e as forestas tropicais. A eliminação dos ecossistemas de corais e a deterioração das suas estruturas
calcifcadas, assim como as perdas severas de ecossistemas costeiros como mangais e pradarias marinhas levam a níveis muito
reduzidos de defesas costeiras contra tempestades, ventos e ondas. Estas mudanças aumentam a vulnerabilidade e os riscos
enfrentados pelas comunidades nas regiões tropicais e subtropicais, com graves consequências para as comunidades costeiras.
Estes impactos são amplifcados pela subida do nível médio do mar e tempestades cada vez mais violentas. A área de produção
intensiva necessária para a produção de bioenergia, combinada com cada vez maior escassez de água, aumenta os preços da
comida, levando a níveis elevados de insegurança alimentar, fome, pobreza e confitos. O volume de comida produzido nas colheitas
reduz-se signifcativamente nos trópicos, levando a fomes prolongadas em alguns países africanos, da América Central e do Sul. A
comida torna-se mais importante que questões ambientais na maior parte dos países, o que faz com que os ecossistemas naturais
reduzam-se ainda mais com a expansão das fronteiras agrícolas. A capacidade de implementar acções de adaptação para prevenir a
perda de ecossistemas é grandemente reduzida. Muitos ecossistemas naturais, em particular no Mediterrâneo, são perdidos devido ao
efeito combinado das alterações climáticas e mudança de usos do solo, fazendo aumentar ainda mais as taxas de extinção.
Em 2100, o aquecimento baixou mas ainda está acima dos 1,5oC, e as colheitas de algumas espécies agrícolas tropicais começam a
recuperar. Vários dos ecossistemas naturais que ainda existem tiveram estragos irreversíveis, enquanto outros foram perdidos para a
expansão dos solos agrícolas, com o desaparecimento de muitas espécies emblemáticas. Migrações em massa, deslocamento
forçado de populações e perda de identidade ocorrem em vários países, revertendo avanços civilizacionais em termos de segurança
humana e protecção do ambiente. Os impactos económicos agregados directos das alterações climáticas são baixos, mas a perda de
serviços de ecossistemas criam grandes perdas em novos campos. A saúde e bem estar das populações começam a declinar a partir
de 2020, enquanto os níveis de pobreza e exclusão aumentam drasticamente.

IPCC História 2ºC



Que história podemos nós contar?



O que é que isto signifca para uma civilização?

Centenas de milhões de refugiados todos os anos, territórios inabitáveis, escassez de recursos.

Ganhar a luta contra o colapso climático é só o primeiro passo.



Se as emissões parassem agora, a queda das concentrações de
gases com efeito de estufa reduziria os efeitos do aquecimento
de ~0.6°C a ~0.1°C. No entanto, parar as emissões de aerossóis
poderia provocar um aquecimento extra de ~0.2-0.4°C



Intermezzo



Não ganhámos. E agora?



Previsível desenrolar de eventos

1. Crise do sistema alimentar e inviabilidade de territórios com migrações em massa.
2. Fim da energia abundante e concentrada
3. Derrube monetário-fnanceiro, crise da banca, dos mercados fnanceiros (especulação e
crédito) e das moedas globais
4. Desglobalização e decrescimento (recessão). Energia mais escassa e estrangulamento do
crédito afundam comércio internacional. Relocalização das economias e modifcação do
metabolismo social.
5. Nova ordem geopolítica com guerras regionais por recursos.
6. Reconfguração de vários Estados, desaparecimento de vários.
7. A crise económica, a degradação ambiental e colapso da economia dos cuidados
alimentarão uma redução populacional.
8. Colapso urbano. Sem uma ordem global, Estados fortes e energia abundante, as grandes
cidades serão abandonadas progressivamente.
9. Incapacidade de manter alta tecnologia. Perda de informação e conhecimento colectivo.
10.Mudança dos valores dominantes da civilização ocidental. Colapso do mito do progresso
e aparecimento de novas referências e possivelmente uma concepção mais colectiva da
existência (não necessariamente progressista, provavelmente não). 
11.Novas lutas sociais entre neofascismos, respostas autoritárias, saudosismos da
modernidade e ecocomunitarismos



As lutas sociais do futuro

O colapso social levará obviamente a uma enorme desorientação organizativa e política. A
reversão do individualismo para o comunitarismo será um processo tortuoso, doloroso e em
muitos casos impossível. Mas haverá sempre novas articulações sociais, de várias formas
diversas (umas mais justas socialmente, outras fortemente autoritárias). Haverá uma
tendência para simplifcação de todas as formas de articulação social.

O capitalismo agonizará primeiro a nível global, depois a nível regional. Isto levará primeiro
a grandes mobilizações (e desmobilizações) globais, guerras e rupturas revolucionárias,
acordos e “transições" locais. Mensagens simplistas tenderão a ganhar espaço e o termos
dos confrontos políticos tenderão a ser cada vez mais mistifcados. As emoções mais fortes
(raiva, esperança, ódio) dominarão as lutas.

Movimentos sociais fortes continuarão a representar as possibilidades de mudança em
diversos sentidos, tornando-se também portadores de novas relações sociais e económicas,
tornando-se em alguns casos poder real (como sempre aconteceu).



As lutas sociais do futuro

Haverá uma enorme confusão na sociedade e nas organizações também (na qual
provavelmente será questão central a negação do colapso ou atribuição da sua
responsabilidade aos adversários e/ou divindades). Esta confusão, com a produção de
várias ideias diferentes (sinal de resiliência) também fará com que a dispersão e o
sectarismo difcultem a coordenação frutuosa de movimentos.

A redução da disponibilidade material será o principal factor de mobilização, mais do que a
capacidade organizativa, algo historicamente coerente. A probabilidade de um confito
geracional não é desprezível, mas haverá um agudizar de tensões interétnicas e a procura
de regresso a passados reacionários que projectam "segurança" no imaginário de minorias
ainda dominantes. Os confitos laborais relacionados com a disponibilidade, propriedade e
manutenção de infraestruturas de energia e transportes poderão ser grandes campos de
batalha. As migrações serão chave.

Haverá uma ascensão fsiológica de novos fascismos, mas a fragilidade da sua base nacional
na impotência e colapso dos Estados-Nação difcilmente lhes permitirá domínio em grande
escala. A violência que aplicarão basear-se-á na escolha de quem merece ou não os
recursos cada vez mais escassos e provocará contra-reacções violentas.



As lutas sociais do futuro

Mesmo no colapso, o Estado será inevitavelmente um espaço de luta, em particular onde
ainda existirem restos de democracia e acção social. Haverá também ascensão de novas
instituições não estatais. A tomada do poder de Estado será sempre facilmente perceptível
popularmente. No entanto, não existirá nenhum plano que permita travar o colapso das
condições anteriores e a tendência para a deslocalização do Estado manifestar-se-á
inequivocamente.

Ascenderão novos fenómenos religiosos, com articulação política: uns reaccionários, outros
emancipadores. As religiões terão particular importância porque criam mundivisões,
autoridade moral, motivação espiritual e emocional, redes institucionais e novas relações
sociais e relacionais.



O fm da Modernidade

A ideia de que a História é um trajecto imparável rumo ao progresso movido a Razão
e Ciência, capaz de resolver qualquer problema, enfrentará em qualquer cenário um
desafo derradeiro.

A substituição da persuasão e negociação pelo poder violento e autoritário de
Estados crescentemente repressivos será um factor seguramente determinante neste
processo, quando atingir de forma generalizada até as democracias burguesas.

Haverá a perda dos monopólios e de muitos referenciais culturais, dentro e fora dos
países dominantes. O colapso da sociedade da imagem e do entretenimento privará
a continuação do domínio das ideias da modernidade.

O colapso da abundância e da miragem do progresso, que em boa medida
atenuava confitos sociais com a criação de expectativas sobre futuros mais justos e
confortáveis, tornará as forças sociais inimigas da Modernidade.

Finalmente, colapsará a ideia de imunidade frente às leis da natureza..



Enquanto se mantiver a estrutura de interconexão manter-se-á uma grande potencial criativo
na procura de soluções (sociais, políticas, tecnológicas) para a inviabilidade crescente. A
deslocalização, colapso de hegemonias e relocalização de populações poderá também
contribuir numa primeira fase para isto.

Com a redução da energia barata e abundante, a sociedade reduzirá a sua velocidade de
intercâmbios comunicacionais, haverá recuo no investimento em investigação, redução do
corpo técnico e científco, a escolarização formal reduzir-se-á paulatinamente.

Perante a escassez alimentar, a conservação e transmissão de conhecimentos diversos e não
aplicados não será uma prioridade social.

Muita informação em suporte electrónico será perdida, mas mais importante, será
ininteligível por novas gerações que não tenham uma rede complexa de pessoas cuja vida
seja dedicada ao estudo. O conhecimento será cada vez mais desconexo e não universal. A
análise da realidade complexa será cada vez mais difícil, inclusivamente da realidade de
como as coisas chegaram ao ponto de colapso. Haverá, como no passado, santuários de
armazenamento de informação.

O capitalismo global tem mecanismos para evitar fome em grande escala que se baseiam
na capacidade de produção, distribuição e consumo que já se estão a corroer. Uma parte da
Humanidade voltará ao nomadismo perante a insufciência produtiva e distributiva.
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