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23 de setembro de 2021 

 
Posição da Indústria Cimenteira Nacional quanto à Proposta de Regulamento sobre um Mecanismo 

de Ajustamento de Carbono na Fronteira (CBAM) - COM(2021) 564 final 
 

Resumo 
 

• A Indústria Cimenteira nacional (IC), fundamental para a economia nacional e para a 
sustentabilidade de uma economia competitiva e circular tal como reconhecido pelo Pacto 
Ecológico Europeu, está a trabalhar afincadamente para a concretização dos compromissos 
nacionais e europeus em matéria de neutralidade carbónica tal como refletido no seu Roteiro para 
a Neutralidade Carbónica 2050, e no qual apresenta uma série de metas qualitativas e quantitativas 
ao longo da cadeia de valor do cimento e betão até 2050 tendo em vista a neutralidade carbónica; 

 

• A descarbonização da IC exigirá investimentos significativos, estando a sua viabilidade económica 
e financeira dependente de condições competitivas equitativas. Quando o Regime Europeu de 
Comércio de Licenças de Emissão (CELE) aborda apenas um dos lados do risco da fuga de carbono 
assente no risco de deslocalização de fábricas para fora da Europa, é fundamental que seja definido 
um instrumento complementar que contemple também o risco associado às importações de 
produtos intensivos em carbono de Países-Terceiros, neste caso o CBAM; 

 

• A IC nacional apoia assim a criação de um mecanismo de ajuste das emissões de carbono nas 
fronteiras, pois considera que este, ao criar um level playing field e condições equitativas para IC 
da UE e de Países-Terceiros no que ao custo das emissões de carbono diz respeito, contribuirá para: 

 
o a IC alavancar as suas iniciativas, nomeadamente continuar a investigar, a desenvolver e a 

inovar em soluções disruptivas bem como concretizar investimentos em baixo carbono (novas 
tecnologias, equipamentos e infraestruturas) com vista a atingir o objetivo da neutralidade 
carbónica. Para tal é necessária previsibilidade quanto ao enquadramento regulamentar, daí 
a necessidade de coexistência entre o CBAM com o regime de atribuição gratuita de licenças 
de emissão pelo menos até à conclusão da fase IV do CELE em 2030, devendo a transição 
gradual proposta pela Comissão Europeia apenas se verificar após aquela data; 
 

o evitar as fugas de carbono verificadas (Sul e Leste da Europa afiguram-se como as regiões de 
maior risco), apesar da alocação gratuita parcial prevista no âmbito do CELE, em que Países-
Terceiros, não sujeitos às mesmas regras quanto ao CO2, aumentam a sua capacidade de 
exportação para a UE. Este risco está a aumentar a um ritmo muito rápido (o setor do cimento 
confronta-se com uma duplicação a nível europeu dos volumes de importação entre 2014 e 
2019 e observa um forte aumento de capacidade de produção nos países vizinhos da UE, 
mesmo que as taxas de utilização da capacidade nestes países variem entre 50% e 60%). A 
adoção, tal como proposta pela Comissão Europeia, de uma taxa de ajuste aplicável a 
importações de Países-Terceiros relativa ao custo de emissões de carbono contribuirá para o  
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posicionamento equitativo dos produtores da UE abrangidos pelo CELE1, e considerando as 
licenças gratuitas recebidas pela Indústria Europeia, face às importações de Países-Terceiros; 
 

• No entanto, a Proposta da Comissão não prevê a isenção / desconto na taxa de CO2 para os 
exportadores da UE, garantindo a estes operadores um idêntico nível de concorrência com os 
operadores de Países - Terceiros de acordo com o “princípio do país de destino”, o que seria 
também fundamental para assegurar a competitividade da IC nacional - sobretudo dada a 
importância que as exportações têm tido nos últimos anos, garantindo a continuidade da operação 
de todas as unidades produtivas, com o consequente impacto no emprego -, e europeia, e evitar o 
risco de fugas de carbono das exportações europeias para países com regulamentações menos 
rigorosas em termos de CO2; 
 

• O setor congratula-se por a Proposta da Comissão se basear nas emissões reais e verificadas por 
produtores de Países -Terceiros importadores para a UE. No entanto, lamenta-se a não inclusão das 
emissões indiretas e de transporte na Proposta uma vez que a descarbonização da IC implica o 
aumento das emissões indiretas e de transporte (por exemplo, com a eletrificação dos processos 
de produção e a introdução das tecnologias de captura, armazenamento e utilização de CO2 - 
CCUS); 

 

• O âmbito de aplicação do CBAM deverá ainda futuramente ser ampliado para evitar distorções de 
mercado, tanto em termos de cobertura do CELE como nos mercados a jusante. Deve também 
garantir um sistema sólido de monitorização e verificação que permita avaliar os níveis de emissão 
de Países-Terceiros; 

 

• Mecanismo a aprovar deveria também considerar que as futuras receitas do CBAM se destinariam 
a apoiar os esforços de descarbonização das indústrias intensivas em energia; 

 

• É premente que o CBAM entre em operação o mais rápido possível para mitigar o crescente risco 
de fuga de carbono na sequência da pressão resultante do aumento das importações e da forte 
subida do preço do CO2. De qualquer forma, 2035 deveria ser a data de referência para o phasing-
out total das emissões. 
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1 Ver Resumo ATIC Posição da Indústria Cimenteira Nacional quanto à Proposta de Revisão do Regime Europeu 
de Comércio de Licenças de Emissão (CELE). 
 


