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ENCONTRO DE PRESIDENTES BCSD 2015 
 

Propostas de políticas públicas para uma 
economia de Baixo Carbono 

 
25 de Novembro,  
Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, Campus de Campolide  

 
12h30 – “Afinal o que o que vamos tentar obter na cimeira de Paris?” 

[…] 

Senhoras e Senhores, 

 Agradeço imenso aos organizadores por me terem convidado. Estamos a 

cinco dias do início da COP21 em Paris e agora, mais do que nunca, é necessário que 

nos sintamos todos mobilizados. Para ter sucesso em Paris precisamos dos esforços, 

da determinação e do compromisso de todos.  

Tenho, no entanto, que dizer que a situação provocada pelos atentados 

odiosos de 13 de Novembro, e as investigações conduzidas posteriormente, impõem 

que as condições de segurança sejam reforçadas. Contudo, neste âmbito, será 

mantida a totalidade das manifestações organizadas nos espaços fechados e onde 

a segurança é facilmente exercida. Em contrapartida, a fim de evitar qualquer risco 

suplementar, o Governo decidiu não autorizar as marchas pelo clima previstas para 

a via pública em Paris e noutras cidades de França, nos dias 29 de Novembro e 12 de 

Dezembro. A COP21 deve fazer com que todos se mobilizem pelo clima.  

A sociedade civil e as empresas são chamadas a exercer plenamente o seu 

papel e estarão, portanto, muito presentes no próprio local do Bourget onde os 

“Espaços Gerações Clima” receberão durante todo o dia da Conferência mais de 

300 eventos, debates e conferências. Está igualmente prevista uma mobilização 

importante por toda a França que compreende muitos eventos. Todos estes eventos 

se mantêm. 

O que estará em discussão na cimeira de Paris? 

Como nos lembram regularmente os mais reputados cientistas, como o 

Professor Filipe Duarte Santos, os dados científicos devem alertar-nos. O último 
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relatório do GIEC, não deixa qualquer dúvida: para limitar a subida das temperaturas 

a 2°C em 2100, relativamente à era pré-industrial (1850), ser-nos-á necessário 

reduzir drasticamente as emissões de gases com efeito de estufa, o que 

corresponde a um pico de emissões mundiais antes de 2020, e a uma redução de 

mais de 50% até 2050! 

Actualmente mais de 160 países, representando aproximadamente 90% das 

emissões de gases com efeito de estufa, comunicaram as suas contribuições 

nacionais, quer dizer, os seus planos para reduzir estas emissões. As contribuições 

nacionais revelam uma viragem na luta contra as alterações climáticas e abrem 

caminho para alterações maiores na economia mundial. 

As Contribuições Nacionais para o acordo de Paris permitem inverter o jogo. 

Elas marcam uma verdadeira inflexão em relação ao cenário “status quo” que nos 

conduziria a 4°C – 5°C, ou mesmo mais, graças a:  

- Um compromisso de todos os grandes emissores e, nomeadamente, da 

China, dos Estados Unidos e da União europeia, que assumiram compromissos 

ambiciosos; 

- Uma participação de todos os países, incluindo os mais pobres que, mesmo 

que não tenham poluído até aí, se comprometem a proceder de forma a reduzir as 

suas emissões. 

As primeiras estimativas indicam que estas contribuições nos colocariam 

numa trajetória entre 2,7°e 3°C, demonstrando ao mesmo tempo os esforços 

realizados em relação aos cenários mais pessimistas, e os que ficam por cumprir até 

à Conferência de Paris sobre o Clima para se ficar abaixo dos 2°C.  

Podemos ter agora a esperança de encontrar um acordo global e sólido, que 

será, na verdade, um acordo “histórico”; contudo, será necessário multiplicar 

esforços para concretizar o nosso objetivo global antes de clamar vitória. 

 Para facilitar e acelerar o processo de negociações, o Ministro francês Laurent 

Fabius organizou, de 8 a 10 de novembro, a “pré-COP”, terceira reunião ministerial 

de preparação da Conferência de Paris com um formato alargado - setenta países 

representados, dos quais sessenta pelos seus respectivos ministros -, a fim de 

encontrar compromissos em relação aos últimos obstáculos. Podem já ser 

sublinhados dois avanços fundamentais: 
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- O primeiro ponto em que um avanço se verificou na pré-COP, é a ideia de 

que deveria ser feito um balanço de cinco em cinco anos, no que se refere à 

redução das emissões de gases com efeito de estufa, à adaptação e às finanças, um 

balanço que permita formular propostas nacionais em alta. Era uma ideia que, não 

somente estava no ar, como se encontrava num certo número de textos, em 

particular, na declaração conjunta entre a China e a França, de 2 de novembro, e 

esta ideia já fez o seu caminho de forma a ser aceite por todos. É, evidentemente, 

muito importante porque é o que permitirá alterar o fosso entre os 2°C, que são o 

nosso objectivo, e a constatação actual resultante das contribuições, que está mais 

perto dos 3°C. 

- O segundo avanço é o princípio daquilo a que se chama em inglês “No back 

tracking”, quer dizer, sem recuo para todos os países e será mesmo necessário que 

haja uma progressão dos compromissos por parte de todos eles. É seguramente um 

fator muito importante. 

- Além disso registaram-se progressos significativos na área do 

financiamento. 

Por exemplo, a França, um mês antes da pré-COP e pela voz do Presidente da 

República, anunciou que os financiamentos franceses para o clima passariam dos 

actuais 3 mil milhões de euros por ano, para 5 mil milhões em 2020. Para atingir 

este objectivo, a capacidade anual de concessão de empréstimos da Agência 

Francesa de Desenvolvimento terá um aumento de 4 mil milhões até 2020. 

O aumento da ajuda não se traduzirá somente em empréstimos, mas também 

em aumento de dons, cujo nível progredirá nos próximos anos a fim de ser, em 

2020, superior em 370 milhões de euros relativamente ao montante actual.  

Já temos compromissos dos países mais ricos, dos bancos de 

desenvolvimento, de alguns parceiros privados para financiar a transição energética, 

mas temos de ir mais longe durante a COP 21, para assegurar os 100 mil milhões 

prometidos.    

Além disso, os compromissos do sector privado e das colectividades locais e 

a mobilização da sociedade civil serão um elemento fulcral! Sei que muitas 

empresas e empresários portugueses, como os membros do BCSD, já estão 

mobilizados. Felicito-os e encorajo-os muito calorosamente. 
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- Mais de 100 empresas, 340 investidores e cerca de 700 colectividades 

também publicaram os seus compromissos na plataforma das Nações Unidas 

colocada à disposição para este efeito - a plataforma NAZCA -, no âmbito do plano 

de ação Lima-Paris. Esta iniciativa conjunta dos presidentes peruano e francês das 

vigésima e vigésima primeira Conferência das Partes e das Nações Unidas visa apoiar 

os compromissos individuais dos atores não estatais e as iniciativas cooperativas. 

Esta mobilização será realçada por ocasião de uma dezena de eventos temáticos de 

alto nível organizados durante a Conferência de Paris, de 1 a 8 de dezembro, com 

destaque para uma jornada de alto nível dedicada à ação de 5 de dezembro. 

Agradeço vivamente às empresas portuguesas que colocaram a sua contribuição no 

portal NAZCA no âmbito da COP21: 

CTT – EDP - Comboios de Portugal - Portugal Telecom - Caixa geral de Depósitos 

GALP - REN – Redes energéticas Nacionais – SECIL - SONAE. 

- A sociedade civil nacional e internacional também está mobilizada.  

Chegou a hora de agir, pois amanhã será tarde demais! O nível de 

concentração dos gases com efeito de estufa na atmosfera tinha atingido, no ano 

passado, um novo record. O Banco Mundial anunciou que até 2030 mais cem 

milhões de pessoas estarão em risco de cair na pobreza extrema se não se fizerem 

esforços para a redução das emissões de gases com efeito de estufa e de adaptação 

imediata. 

Face à gravidade destas ameaças, temos, no que diz respeito à Conferência de 

Paris, uma obrigação absoluta de ter sucesso.  

Podem confiar em nós, porque, enquanto Presidência, faremos tudo o que 

estiver nas nossas mãos para ajudar os 196 países a negociar, facilitando assim o 

diálogo para se encontrar uma forma viável de garantir o futuro do nosso planeta e 

da humanidade.  


