
  



  

Na agenda pública:

“Está a acontecer uma imparável transição 
energética global.”

“É suficiente?”

“É uma transição justa?”



  

Na vida real:

As emissões não estão a diminuir.

A procura por combustíveis fósseis está a 
aumentar.

Continuam a haver novos investimentos nos 
combustíveis fósseis.
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Menu do dia
• Os dados apresentados no 

relatório
• As conclusões do relatório
• O contexto português
• O significado para o movimento 

pela justiça climática



  

Combustíveis Fósseis
A procura por todos os combustíveis fósseis aumentou em 2021.

Em 2020, a potência global de carvão aumentou por 12.5 GW 
(equivalente a 10 centrais termoelétricas de Sines).

China: instalou 38.4 GW de carvão em 2020 (mais de uma central por semana).

Índia: a empresa estatal (a maior empresa de mineração de carvão no mundo) 
aumentou produção por 18%. 

Indonésia, Bangladesh, as Filipinas e Vietname: cancelaram 62 GW de projetos 
de carvão.



  

Combustíveis Fósseis
Até 2026, a procura de petróleo é 
projetada para ultrapassar o nível 
de 2019.

A fatia dos SUVs está a aumentar em 
todos os países e a venda está a 
ultrapassar os veículos elétricos.

A procura de gás é projetada para 
recuperar em 2023. Nos países 
ricos, carvão e gás trocaram 
lugares.



  

Combustíveis Fósseis

Em 5 anos, bancos financiaram 
projetos fósseis com 3,8 biliões 
de dólares.

Financiamento para 
combustíveis fósseis foi maior 
em 2020 em comparação com 
2016.



  

Renováveis

Em 2020, energias eólica e solar geraram 10% da eletricidade 
global e 1,6% da energia primária.

A fatia das renováveis aumentou, mas o aumento da procura de 
eletricidade ultrapassou o aumento das renováveis.

O crescimento das renováveis reduziu para o metade nos últimos 5 
anos.



  

Alertas e Conclusões

Comunicação da potência instalada confunde a perceção. 

Os fatores de capacidade são diferentes:

fotovoltaicos: 11-35%

turbinas eólicas: 20-40%

carvão: até 80%

gás: 50-60%



  

Alertas e Conclusões

O investimento nas renováveis no mercado depende dos custos e 
lucros, e neste momento está metade do que é necessário.

A transição deixado ao mercado, vários Estados Europeus acabam 
por ter de subsidiar centrais termoelétricas por causa da 
variabilidade e da segurança energética.



  

Em Portugal
Corte de emissões de 
CO2 necessário 
anualmente: 10,2%

Isto aconteceu só 
uma vez até agora, 
em 2021.

Não há planos de 
encerramento 
agendados para esta 
década.



  

Em Portugal
De acordo com a Lei de Bases do Clima:

* No cenário de emissões cumulativas per capita, o orçamento de 
carbono acaba em 2026.

* No cenário de emissões per capita, o orçamento acaba em 2037.

* No cenário de justiça global, o orçamento é negativo.



  

O movimento pela justiça climática

1) Não está a acontecer qualquer transição energética global.

2) Não está a acontecer uma transição energética em Portugal.

3) É preciso um plano social de transição justa e rápida, compatível 
com a ciência climática.

4) É preciso tapar o défice de ambição no movimento.



  

Próximos passos



  

Comentários e Perguntas?

www.climaximo.pt
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