
 

1 

 
 

8 de setembro de 2021 
 
Posição da Indústria Cimenteira Nacional quanto à Proposta de Revisão do Regime Europeu de 
Comércio de Licenças de Emissão (CELE) 
 

Resumo 
 

• Tal como exposto no Roteiro para a Neutralidade Carbónica por si apresentado em março 
passado, a Indústria Cimenteira Nacional (IC) compromete-se com as metas de redução de 
emissões de CO2 até 2030 e trabalha para alcançar a neutralidade carbónica até 2050, em 
consonância com Pacto Ecológico Europeu e espelhados no pacote legislativo Fit for 55,  tendo 
desde 2005, vindo a investir significativamente (mais de 200M€)  em medidas de redução do 
impacto ambiental e em Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I) que se 
materializaram à data numa redução de superior a 14% nas emissões específicas de CO2 por 
tonelada de cimento desde 1990; 

 

• Salientamos, no entanto, que as diferentes propostas legislativas que compõe o pacote Fit for 
55 - e nas quais se inclui a revisão do Regime de Comércio de Licenças Emissão da UE (CELE) - 
deverão ser consideradas na sua globalidade, dada a interdependência entre elas, i.e. relação 
CELE/ Mecanismo de Ajustamento de Carbono na Fronteira (CBAM)1;  

 

• Como tal é fundamental a adoção de uma abordagem holística e avaliação consistente em 
relação aos diversos diplomas que compõe aquele pacote legislativo, considerando também a 
integração das cadeias de valor de forma completa e o desempenho de ciclo-de-vida, a fim de 
que a neutralidade carbónica seja alcançada em toda a economia, em linha com a estratégia 
da UE e refletida no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 do Governo Português;  

 

• Neste contexto, apoiamos a revisão CELE como parte do pacote Fit for 55 de modo a alinhá-lo 
com uma maior ambição climática para 2030, salientando, no entanto, que a mesma 
aumentará a pressão sobre os setores industriais e requererá investimentos adicionais em 
tecnologias que permitam a sua descarbonização; 

 

• A IC considera ainda que: 
 

o O aumento do Fator de Redução Linear (LRF), o reposicionamento do limiar e o reforço do 
índice de referência colocarão uma pressão considerável sobre o setor, e acentuarão ainda 
mais o risco de fuga de carbono a que a IC tem vindo a assistir. Neste contexto, é essencial 
que qualquer redução da alocação de licenças gratuitas de emissão seja feita 
gradualmente à medida que o CBAM seja introduzido para garantir a existência de um 
level playing field e a competitividade do setor nacional e europeu face a países terceiros. 
Efetivamente, defendemos que o CBAM, também recentemente proposto pela Comissão 
Europeia, deverá coexistir com o atual sistema de alocação de licenças gratuitas pelo 

 
1 Proposta de Regulamento sobre um Mecanismo de Ajustamento de Carbono na Fronteira (CBAM) da Comissão 
Europeia – COM (2021) 564 final. 
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menos até à conclusão da fase IV do CELE em 2030, para garantir segurança e 
previsibilidade nos investimentos de baixo carbono em curso e planeados pelo sector, 
evitar distorções no mercado interno da UE e a fuga de carbono; 

 
o A revisão do CELE deverá prever que as receitas geradas sejam afetas a investimentos em 

tecnologias inovadoras, como a Captura, Utilização e Armazenamento do Carbono (CCUS), 
incentivando ainda mais o desenvolvimento das mesmas; 

 
o Neste sentido, congratulamo-nos com a ambição de reforçar o fundo de inovação CELE 

bem como a introdução de Contratos Diferenciais de Carbono (CCfDs), salientando, no 
entanto, a necessidade de adoção de regras contabilísticas claras que incentivem a 
reutilização de CO2; caso tal não seja implementado, a proposta atual representaria um 
constrangimento ao potencial das tecnologias CCUS; 

 
o É importante que qualquer esquema de licenças de carbono para o transporte rodoviário 

e para os edifícios seja feito sob um regime CELE distinto, tal como previsto na atual 
proposta de Diretiva; 

 
o A utilização de resíduos não recicláveis e de biomassa é fundamental para reduzir as 

emissões na produção de cimento. A atual Proposta de Diretiva CELE em apreço deverá 
também incluir a incineração de resíduos nos demais sectores intensivos em energia, 
considerando as mesmas obrigações de monitorização e emissão de relatórios que as 
aplicáveis aos fornos da IC. Tal inclusão é desejável, não só para nivelar os custos de acesso 
aos resíduos entre incineradores e outros produtores de energia abrangidos pelo CELE, 
como também para criar um level playing field entre os incineradores de resíduos e os 
produtores de cimento. 

 
 

*** 


