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Introdução

Em toda a história do planeta ocorreram alterações no clima da Terra, que constituem parte 
dos seus fenómenos naturais. As alterações normalmente ocorrem ao longo de períodos 
prolongados, o que significa que de uma perspectiva humana o clima parece razoavelmente 
estável. Numerosos elementos indicam agora que houve uma mudança destes processos 
naturais, tendo por resultado modificações muito mais rápidas do clima, intensificadas e 
aceleradas pela actividade humana.

As alterações climáticas são um dos perigos mais significativos para o bem-estar humano nos 
tempos modernos. Têm potencial para destruir ecossistemas, arruinar economias e prejudicar 
o desenvolvimento social em todo o mundo. Estes factores justificam a posição do 
aquecimento global na primeira página da agenda política. Contudo, dado que o potencial de 
destruição das alterações climáticas reside na sua capacidade de se sobrepor às
vulnerabilidades já existentes, são as pessoas que hoje se encontram numa posição de maior 
vulnerabilidade que amanhã. Terão que enfrentar os piores impactos das alterações climáticas 

Dado que a influência que os humanos exercem sobre o clima global contribui parcialmente 
para a evolução climática, não pode haver certezas quanto a saber se será possível manter o 
aquecimento abaixo dos 2°C, valor em geral considerado como o "limite seguro" superior, 
ainda que haja a necessária vontade política. Não obstante, o objectivo dos 2°C constitui a 
base para os actuais esforços de concepção de políticas e medidas destinadas a limitar o 
aquecimento global induzido pela actividade humana, uma vez que esse aumento implicará 
perdas substanciais de capacidade produtiva em comparação com os padrões de vida actuais. 
Para além deste limite de 2°C, as perdas poderão tornar-se catastróficas, e o desenvolvimento 
económico impulsionado nas últimas décadas pela APD e por outros meios corre o risco de 
ser aniquilado.

É possível determinar o impacto que as alterações climáticas provavelmente terão baseando 
essa avaliação nos impactos de variações climáticas no passado. Em tempos de seca, ondas de 
calor, congelamento inesperado e tempestades os mais velhos, as pessoas sem domicílio fixo 
e os pobres sofreram mais. Há pessoas que vivem em estruturas abaixo da norma e a quem 
faltam também as redes de segurança sociais e financeiras necessárias. Várias vezes se tem 
demonstrado que décadas de avanços graduais em direcção à melhoria dos padrões de vida de 
muitas das pessoas pobres do mundo podem ser varridas quer por algumas horas de grandes 
tempestades e cheias, quer por alguns anos de seca – independentemente de estes factos 
poderem ou não ser atribuídos às alterações climáticas.

Sectores económicos em risco devido às alterações climáticas

As economias de muitos países em desenvolvimento caracterizam-se por um ou mais dos 
seguintes factores: um pequeno cabaz de mercadorias para exportação, rendimentos públicos 
insuficientes, uma dívida pública elevada e debilitante, e uma grande dependência do 
investimento externo. Essas economias são frágeis e vulneráveis a choques exógenos como 
alterações dos preços, crises financeiras e as alterações climáticas.
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Os principais sectores em risco de serem afectados pelas alterações climáticas são os 
seguintes:

Sector primário: agricultura, criação de animais e pescas. Contribuindo muito 
significativamente para as actividades de mercado na maior parte dos países em 
desenvolvimento, este sector é ameaçado tanto por fenómenos climáticos quanto por práticas
de produção insustentáveis. As quebras na produtividade do sector primário traduzem-se em 
rendimentos nacionais reduzidos, em mais baixos rendimentos para as muitas pessoas cuja 
sobrevivência se baseia neste sector e, em muitos casos, numa segurança alimentar reduzida.

Infra-estruturas físicas: variações climáticas extremas fazem com que os materiais de 
construção se expandam e contraíam com ritmos pouco naturais, debilitando as estruturas 
globais. Muitas pessoas pobres vivem em construções abaixo da norma, construídas com os 
materiais mais baratos, que mal se podem permitir manter e são incapazes de resistir a 
pressões relacionadas com o clima. Quando estas estruturas são destruídas têm que ser 
reconstruídas quer por pessoas individuais, constituindo assim um novo fardo para as suas 
finanças já limitadas, quer por governos, os quais poderão não ter os fundos necessários à 
disposição, sendo obrigados a ir buscá-los a outros domínios com necessidades prementes.

A indústria turística: este sector contribui substancialmente para o PIB de muitos países em 
desenvolvimento, em parte através da criação de emprego e da criação de pontos de 
escoamento para bens localmente produzidos. Quer ao destruir as infra-estruturas turísticas 
quer ao alterar as estações e prejudicar a vida selvagem e os ecossistemas que atraem turistas, 
as alterações climáticas podem levar a uma redução de uma indústria turística florescente 
transformando-a em nada. Note-se contudo que, muitas vezes, as formas ambientalmente 
pouco sólidas em que o turismo é praticado podem ser contraproducentes para a luta contra as 
alterações climáticas.

O sector da saúde: as alterações climáticas podem também criar ambientes propícios ao 
surgimento de novos perigos. Zonas em que certas doenças anteriormente eram raras poderão 
assistir a novos surtos quando as condições climáticas favoráveis a vectores de transmissão da 
doença forem criadas. Pode ser este o caso, por exemplo, quanto aos surtos de malária em 
locais anteriormente não afectados. Caso tal venha a acontecer, os serviços de saúde terão que 
investir substancialmente em novos tratamentos para alcançar todas as pessoas afectadas. Em 
locais fora do alcance dos serviços de saúde, este será mais outro fardo a pesar sobre as 
pessoas individuais.

Investimento Directo Estrangeiro: tanto nos sectores produtivos primários como na 
manufactura, os investidores deram sempre mais atenção aos locais em que as condições são 
"óptimas", em que o retorno é susceptível de ser mais elevado e onde podem da melhor forma 
proteger os seus investimentos contra qualquer espécie de risco. Se as alterações climáticas 
criarem cheias regulares e graves em certas zonas, ou reduzirem a fertilidade de regiões 
agrícolas, é provável que as margens de lucro sofram e os investidores vão pura e 
simplesmente para outro lado.

Instabilidade global
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As alterações climáticas resultarão sem dúvida numa maior escassez de recursos como água 
potável, danificando simultaneamente o ambiente físico em que vivem muitos milhões de 
pessoas em todo o mundo em desenvolvimento. Poderão ocorrer conflitos pela terra e pela 
água, se o acesso a locais de habitação seguros e a água não puderem ser garantidos numa
perspectiva a longo prazo. Os fluxos migratórios que estes conflitos são susceptíveis de 
provocar reduziriam ou destruiriam, por sua vez, as capacidades produtivas e de 
desenvolvimento de regiões particularmente afectadas por condições de vida adversas, 
constituindo um desafio significativo para as regiões vizinhas e para a comunidade global. 
Neste contexto de conflitos pela terra e pela água poderiam verificar-se catástrofes 
humanitárias.

Os países em desenvolvimento poderiam assim ver a base produtiva das suas sociedades 
chegar à beira da destruição. Daí resultaria uma instabilidade política crónica nas regiões mais 
afectadas, que seria exportada para os países vizinhos incapazes de dar resposta a largos 
influxos adicionais de população.

O mundo desenvolvido tem também a perder caso se verifiquem os desastres supracitados, 
pois não só as crescentes instabilidades irão afectar a segurança dos seus cidadãos, mas as 
suas actividades económicas serão substancialmente prejudicadas.

O caminho a seguir

Embora os detalhes relativos à extensão e ao provável impacto das alterações climáticas sejam 
objecto de incerteza, há sempre um imperativo de tentar mitigar as alterações e os seus 
efeitos. Os esforços terão que assentar na assistência aos países em desenvolvimento para que
se desenvolvam de maneira diferente dos países que já estão industrializados, por forma a que 
o seu desenvolvimento seja menos prejudicial ao ambiente. A transferência de tecnologias 
"limpas" dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento será uma parte 
importante deste processo, mas haverá também a necessidade de investimento nos próprios 
países em desenvolvimento, investimento que lhes permita desenvolver as práticas e 
tecnologias mais adequadas ao seu ambiente específico. Além disso, em muitos países, será 
necessário substituir as infra-estruturas existentes para reduzir a respectiva contribuição para 
as alterações climáticas: tal poderá aplicar-se em especial às instalações de produção de 
energia.

É imperativo, simultaneamente, investir na expansão das melhores práticas quanto à 
utilização da terra, quer para a produção agrícola quer para outros propósitos. Grande parte 
das actuais perdas de terra arável deve-se simplesmente à erosão e desertificação induzidas 
pelo homem. Os desafios do futuro, muito particularmente no domínio da produção alimentar, 
só poderão ser enfrentados se as condições de produção forem organizadas de forma 
sustentável e se os efeitos colaterais da actividade agrícola puderem ser circunscritos.

Ao concordar em que as alterações climáticas são afectadas por actividades humanas 
intensivas relativas aos combustíveis fósseis que têm um potencial de destruição maciço, 
temos que concordar que a industrialização intensiva e a produção futura libertando gazes 
com efeito de estufa já não é uma opção viável para ninguém. O desenvolvimento tem que se 
basear em padrões de produção alternativos, em cuja concepção todos devem participar.
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A mitigação não será suficiente, e a maior parte dos países em desenvolvimento terá que 
investir também na adaptação. Esta pode assumir diversas formas – como uma maior 
preparação para os desastres, o desenvolvimento de variedades especiais de culturas agrícolas 
adaptadas às alterações climáticas em mudança.

Para os países em desenvolvimento, a mitigação e a adaptação serão dispendiosas, e o fardo 
destes custos cairá sobre os países desenvolvidos cujas emissões passadas e presentes estão a 
amplificar e a acelerar as alterações climáticas actuais e futuras. É evidente que para que os 
países em desenvolvimento cumpram os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio em 2015 
e instituam também medidas combater as alterações climáticas, o financiamento de 
actividades relacionadas com o clima terá que acrescer aos objectivos internacionalmente 
acordados para a Ajuda Pública ao Desenvolvimento.

Os meios financeiros para combater as alterações climáticas e os seus efeitos adversos, bem 
como o investimento global em tecnologias limpas, não podem ser mobilizados 
exclusivamente a partir de fundos públicos limitados. Uma parte do investimento global 
necessário para mitigar as alterações climáticas e a adaptação às suas consequências deve ser 
obtido tributando as emissões, criando taxas bem orientadas sobre actividades económicas e 
financeiras globais, e impostos penalizadores sobre empresas privadas altamente poluentes.

A UE e os ACP têm ambos um desafio monumental pela frente. Mas trata-se de um desafio a 
que devemos responder frontalmente.


