
Capitalismo vs Clima



Capitalismo
ca.pi.ta.lis.mo - kɐpitɐˈliʒmu

ECONOMIA: regime económico caracterizado 

pela propriedade privada dos meios de 

produção, pelo predomínio do capital, 

enquanto elemento produtivo, e pela existência 

de um mercado livre orientado para a 

obtenção de lucro.

POLÍTICA: regime no qual o poder

político está na dependência dos 

detentores de capitais.



Principais Pilares











Atos Individuais vs Verdadeiros Responsáveis



Atos Individuais vs 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



O Capitalismo falhou – Consumo e 

Greenwashing

Pequeno 
número de 

pessoas

95% de 
produtos 

falsos verdes

Energia 
vendida 

como verde

Carbon
Offsets







Deslocalização da 

produção de bens para 

o sul global

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%”



O Capitalismo falhou – Carbon Pricing

o Preço demasiado baixo

o Isenções generalizadas

o Austeridade pintada de verde

o Capacidade dos ricos de

acomodarem o imposto, esforço

financeiro para os pobres

Atribuição de 

licenças

Taxas de Carbono

Mercados 

de 

Carbono

Inação



O Capitalismo falhou – Lobbying Negacionista

• Promoveu dúvida e ceticismo sobre os 

consensos científicos

• Lutou contra a presença dos EUA no 

protocolo de Kyoto 

1989 e 

2002

2007

• Ofereceu a cientistas e economistas 10 

mil dólares para criticar o relatório



O Capitalismo falhou – Geoengenharia

Balões de alta altitude lançarem pequenas quantidades de 

partículas na estratosfera e ferro nos oceanos para 

fomentar crescimento de algas absorventes de CO2 

Just an

engineering

problem

• Afetar as chuvas de moções

• Reduzir a camada do ozono

• Aumentar a acidez dos oceanos

• Rápidos aumentos de temperaturas



Captura e Armazenamento de Carbono



Captura e Armazenamento de Carbono

Escala de GTon

Ponto de saturação dos solos

Aquecimento 
compromete a 
captura

Exige muita terra



Energia Nuclear

Inviabilização

Centralização
Emissões na 

cadeia de 
produção

Depósitos

Segurança

Muito demorado



Onde é que 
falhou?

Geoengenharia

Lobbying
Negacionista

Mercado do 
Carbono

Greenwashing



Soluções Verdadeiras

vs

Falsas Soluções



Estratégia Nacional do Hidrogénio

• Mais caro

• Maior gasto de energia

• Não exclui a utilização de 

combustíveis fósseis

• Elemento muito volátil e inflamável



Bioenergia
Energia obtida através de Biomassa vegetal e animal.

Fonte de gases 
tóxicos

Desflorestação 
de extensas 

áreas

Dificuldade no 
transporte e 

armazenamento

Menor poder 
calorífico

Eficiência 

Reduzida

Produz:

• Bioetanol

• Biodiesel

• Biogás

• Biometano



Aproximadamente 500km2 de floresta 

perdidos anualmente

O maior impulsionador é a produção de soja 

usada na alimentação de gado e biodiesel

Floresta da Amazónia



Cimeiras do Clima

COP: Soluções sugeridas são parte do 

problema, estando limitadas 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



Falsas Soluções

Geoengenharia

Estratégia 
Nacional do 
Hidrogénio

Bioenergia

Cimeiras do 
Clima



Verdadeiras Soluções - Sociais e Políticas



Descentralização e Democratização da Produção de 

Energia

Os recursos fósseis 

estão concentrados de 

forma desigual pelo 

mundo fora, tal como as 

suas infra-estruturas de 

comercialização e 

refinação.



Descentralização e Democratização da Produção de 

Energia

A produção de energia 

renovável deve ser mais 

descentralizada e 

democrática, 

incompatível com o 

sistema económico 

assente no domínio.



Produtos Duráveis, Consumo Necessário e Conspícuo

“Para a vida”

• Vender 
produtos para 
a vida não 
representa um 
negócio 
durável

Não compra 
constante

• Ameaça para 
a continuação 
de lucros

Recursos 
Naturais

• De forma 
persistente e 
desmedida



Consumo conspícuo - “gastos em bens e serviços adquiridos principalmente 

com o propósito de mostrar riqueza”



Fim do Extrativismo

A exploração de combustíveis fósseis corresponde ao 

princípio da relação económica extrativista 

Travão aos combustíveis fósseis 

significa colocar em cima da 

mesa um travão ao extrativismo, 

sobre qualquer recurso natural



Transição 
Justa

Redução de 
emissões

Aposta em 
energias 

renováveis

Descentralizar a 
produção de 

energia e 
eletricidade Transição justa 

para 
trabalhadoras e 
comunidades

Proteção da 
biodiversidade



Verdadeiras 
soluções

Fim do 
extrativismo

Produtos 
Duráveis e 
Consumo 
necessário

Descentralização 
e democratização 

da energia

Transição Justa



Onde nos deixa o Capitalismo?




