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ALTERAÇÕES (MAIS PRAGMÁTICAS 
PARA QUE SEJAM MENOS) CLIMÁTICAS 

Hoje, não há discurso, plano ou estratégia de sustentabilidade que não invoque 
contribuições (sempre importantíssimas) para a resolução do problema das alte-
rações climáticas. Começa a ser preocupante que um assunto tão sério esteja a 
ser trivializado pelo politicamente correto, ainda que vazio, ou pelo marketing de 
prestígio das empresas. 

Assistimos a idêntico fenómeno social quando se difundiu o conceito de desen-
volvimento sustentável. Tudo era importante, tudo contribuía e mal parecia que a 
visionária preocupação não fosse manifestada, descuidando o ridículo de querer 
tomar relevante o que, por condição, era irrelevante. 
O resultado está à vista É certo que algo se progrediu na utilização mais racional 
dos recursos, embora a falta de concretização do conceito tenha vindo a exigir no-
vas abordagens, de que a economia circular é, certamente, o modelo que melhor 
traduz essa necessidade. 

A sobreexploração de recursos, ao arrepio do desenvolvimento sustentável, tem 
(teve) uma relação direta com o aquecimento global que está a potenciar as assim 
designadas alterações climáticas. 

Contudo, se a escassez de recursos pode, por mecanismos económicos de au-
to-regulação, induzir importantes mudanças sociais, nomeadamente de compor-
tamentos, já o aquecimento global, infelizmente muito rápido, como a ciência tem 
evidenciado, é mais traiçoeiro. 

Apesar de, silenciosamente, a temperatura ir aumentando, subsiste a dúvida sobre 
a relação de efeitos diretamente percepcionados como consequências de uma 
inexorável alteração do clima Por outro lado, dada a permanência na atmosfera 
dos gases com efeito de estufa, ainda que instantaneamente se invertesse o atual 
panorama de emissões, o fenómeno não seria revertido. 
Toda esta pequena reflexão para tentar fazer realçar a acuidade de um problema 
que é grave, que é de todos e que deve portanto ser abordado com pragmatismo, 
com soluções concretas e não com floreados inconsequentes, havendo, sobretu-
do, que evitar que seja desvalorizado por parecer uma questão meramente am-
bientalista, como em certa medida poderá ser associado à exacerbada, embora 
bem intencionada, postura da jovem Greta Thunberg. 
O problema é sério. Canalizemos, pois, os nossos esforços para o que, de facto, 
mais nos responsabiliza, no essencial o que tem a ver com a produção e armaze-
namento de energia 

Não se confunda o essencial com o particular, ou seja, não exorbitemos, por 
exemplo, na preocupação com a flatulência das vacas! 


