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IDENTIFICADA A TEMPERATURA IDEAL PARA TRABALHAR (E É UM GELO!)
23 Outubro, 2015 por ZAP

PUB
perfectance / Flickr

EM DESTAQUE

A produtividade económica global atinge o seu máximo quando a temperatura anual média é
de 13 graus centígrados (ºC),mas desce fortemente à medida que a temperatura sobe, concluiu
um estudo publicado na revista Nature.
2
Tweetar 4
Partilhar:
Uma equipa de investigadores, dirigida por Marshall Burke, da Universidade de Stanford, no Estado
norte-americano da Califórnia, analisou os dados económicos de 166 países, ao longo de 50 anos,
entre 1960 e 2010.

23 Outubro, 2015



Acima de 13ºC, a produtividade começa a “declinar fortemente”, sublinhou-se no estudo,
publicado esta quinta-feira na revista britânica Nature.

entendem os riscos do fast food

Um novo estudo norte-americano revelou que a
imagem positiva passada pelos anúncios de
empresas de fast food contribui de forma…

Esta relação “não linear” entre eficácia económica e temperatura, que não mudou desde 1960, é válida
tanto para as atividades agrícolas como para as dos outros setores económicos. E o fenómeno ocorre
tanto nos países ricos como os pobres, garantiram os investigadores.
“Estes resultados provam pela primeira que a atividade económica em todas as regiões do mundo está
correlacionada com o clima“, afirmaram os cientistas.

Jovens que veem muita televisão não

PUB

Até ao momento, esta ligação não estava estabelecida ao nível macroeconómico, apesar de ser de fácil
observação ao nível microeconómico, onde se observa, por exemplo, uma diminuição dos
rendimentos agrícolas a partir de um certo nível de temperaturas ou uma descida da produtividade
dos trabalhadores.

O aquecimento global arruína a economia
Os cientistas também se apoiaram nos dados existentes para procurarem prever o impacto
económico das alterações climáticas.
Se o aquecimento continuar na sua tendência, o planeta arrisca ver a temperatura exceder em 4,3ºC,
até 2100, a média existente antes da Revolução Industrial.
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Esta subida implicaria uma descida em 23% do rendimento global médio, calcularam os
investigadores, que sublinham que as desigualdades entre os países vão aumentar.

Anã branca apanhada a devorar

Hoje, se nada for feito, 77% dos países vão ficar mais pobres, em termos de rendimento por pessoa,
do que se não tivesse havido aquecimento global.

22 OUTUBRO, 2015

As estimativas de Marshall Burke e da sua equipa sobre as perdas económicas provocadas pelas
alterações climáticas “são muito superiores às previstas pela maior parte dos modelos”, salientou
Thomas Sterner, do Departamento de Economia da Universidade sueca do Gotemburgo, em
comentário publicado na revista.

cair governo PSD/CDS-PP

“Isto dá ainda mais razões para procurar limitar os desgastes a partir de hoje”, acrescentou.

de fumo da década

Este estudo é publicado a apenas algumas semanas da conferência da Organização das Nações Unidas
sobre o clima, que vai decorrer em Paris, a partir de 30 de novembro.
A comunidade internacional pretende limitar o aquecimento global a 2ºC, em relação ao nível
anterior à Revolução Industrial, através da redução da emissão dos gases com efeito de estufa.
/Lusa

os restos de um planeta
semelhante à Terra

PS prepara moção para fazer
23 OUTUBRO, 2015

Tailândia envolta na pior nuvem
22 OUTUBRO, 2015

“Erro involuntário e induzido”.
Comissão da Carteira iliba
Rodrigues dos Santos
22 OUTUBRO, 2015

Costa não revela acordo à
esquerda
22 OUTUBRO, 2015

Estudo da NASA prevê
catástrofe em Los Angeles nos

RELACIONADOS
Os últimos 9 meses foram os mais quentes alguma vez registados na Terra
Os primeiros nove meses de 2015 foram os mais quentes alguma vez registados no planeta, anunciou a NOAA,
Administração Oceânica...

próximos 3 anos
23 OUTUBRO, 2015

Um buraco enorme acabou de
aparecer no Sol
21 OUTUBRO, 2015

Queimar todos os combustíveis fósseis do Mundo derreteria a Antártida

Mulher consegue detetar o

A capa de gelo da Antártida derreteria se se queimassem todas as reservas disponíveis de combustíveis fósseis da Terra,
o...

“cheiro almiscarado” dos
doentes de Parkinson
23 OUTUBRO, 2015

Desempregados recrutados para vigiar as matas de Famalicão

Mascarado com uma espada

A Câmara de Famalicão recrutou 28 desempregados para vigiarem as matas do concelho durante o período crítico
de incêndios, através...

ataca escola na Suécia

Professora deixou ensino para se dedicar às “hortas dentro de casa”

Agência Espacial Europeia quer

Uma professora de Famalicão, cansada da instabilidade da profissão, abandonou a docência e passou a dedicar-se às
“hortas dentro de...

Lua

22 OUTUBRO, 2015

erguer aldeia internacional na
22 OUTUBRO, 2015

Associação de Bragança ensina a construir eólicas artesanais
Um associação de Bragança decidiu canalizar verbas destinadas a seminários e outras promoções para ajudar
desempregados e curiosos a aprenderem...

Quercus na ONU: “A ameaça ao nosso território é real”
A Quercus defendeu hoje que os países têm de mostrar coragem e avançar com decisões “difíceis mas necessárias” para
enfrentar...
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2 COMENTÁRIOS

JOSE RODRIGUES

23 Outubro, 2015 às 12:50 - Responder
E 13ºc é um gelo??? também já reparei nisso e relaciono a maior riqueza dos paises do norte da europa com
o clima…é bem mais facil trabalhar com temperaturas mais baixas do que temperaturas maiores…acho isto
óbvio…quem é que gosta de trabalhar com 30ºc e a suar constantemente?….dai a 13ºc ser um gelo vai um
longo caminho…é uma temperatura fresca..

CTUGA

23 Outubro, 2015 às 15:08 - Responder
Estes estudos são uma maravilha… e ainda generalizam! Dizem que é aplicável a todos os sectores
económicos… pois pois…
Quer isto dizer que isto se aplica às profissões indoor?
Quer isto dizer que os países nórdicos e (realmente) evoluidos/civilizados, estiveram errados nas últimas
décadas ao colocarem a temperatura indoor entre 22 e 25ºC (se temperatura exterior for superior) e entre
20 e 23ºC (se temperatura exterior for inferior) para aumentarem a produtividade das pessoas? Estudo
interessante, mas conclusões da treta ao generalizarem…
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS
Jovens que veem muita televisão não entendem os riscos do fast food
Um novo estudo norte-americano revelou que a imagem positiva passada pelos anúncios de empresas de fast
food contribui de forma negativa para a opinião que crianças e adolescentes têm relativamente a [...]
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Mulheres e crianças refugiadas estão a ser alvo de abusos sexuais
O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR) denunciou esta sexta-feira que mulheres e crianças
refugiadas estão a ser vítimas de abusos sexuais durante a travessia para os países do norte da[...]

Ferro Rodrigues eleito presidente da Assembleia
O deputado do PS Eduardo Ferro Rodrigues foi esta sexta-feira eleito presidente da Assembleia da República, com
120 votos, enquanto o outro candidato a este cargo, o deputado do PSD Fernando Negrão, o[...]

António José Seguro sentiu-se mal e foi operado de urgência
O ex-líder do PS, António José Seguro, foi operado de urgência, nesta sexta-feira, depois de se ter sentido mal
durante a noite. O Diário de Notícias avança que Seguro foi alvo de uma intervenção c[...]

O corajoso discurso de estado de um líder de seita crispado
Pouco tempo depois de Cavaco ter anunciado aos Portugueses a decisão de indigitar Passos Coelho como
primeiro-ministro, as críticas rapidamente caíram em cima do Presidente da República. Foi na noi[...]

Islândia já condenou 26 banqueiros a prisão pela crise financeira de 2008
Dois tribunais da Islândia anunciaram a condenação a penas de prisão de mais cinco altos dirigentes de Bancos
do país, considerados culpados pela crise financeira de 2008. O número de banqueiros respo[...]

Mário Jardel "apanhado" no aeroporto com 10 kg... de bacalhau
O ex-jogador de futebol Mário Jardel foi surpreendido esta terça-feira num aeroporto brasileiro ao ver a sua
bagagem apreendida por conter dez quilos de bacalhau, no regresso de uma viagem à Europa. [...]

Sorteio da Taça deu terceiro Sporting-Benfica da época
O sorteio da 4ª eliminatória da Taça de Portugal, realizado esta sexta-feira, agendou para Alvalade um novo
encontro entre Sporting e Benfica, marcado para dia 23 de novembro. O Sporting, detentor[...]

Sócrates apanhado nas escutas a fazer lobby internacional
As escutas telefónicas feitas a José Sócrates, no âmbito da Operação Marquês, comprovam que o ex-primeiroministro fez lobby internacional em favor do amigo Carlos Santos Silva, do Grupo Lena e da Oct[...]

Jovem morre a tirar selfie e pais recebem multa para pagar os estragos
Os pais de uma jovem belga, que morreu atingida por um comboio quando tirava uma selfie numa estação,
viram-se agora confrontados com uma multa enviada pela transportadora ferroviária belga, que exige[...]
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