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19 de novembro de 2021 
 

Posição da Indústria Cimenteira Nacional sobre o Plano de Ação para a Bioeconomia 
Sustentável (PABS) – Horizonte 2025 

 
Resumo 

 

• A Indústria Cimenteira nacional (IC), fundamental para a economia nacional e para a 
sustentabilidade de uma economia competitiva e circular, o que é 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; 
 

• Neste contexto, apoiamos a definição de um Plano de Ação para a Bioeconomia Sustentável 
(PABS) e, genericamente, as medidas apresentadas considerando que o princípio da 
circularidade dos materiais para efeitos de bioeconomia deverá também estar sempre 
subjacente; 

 

• Tal justifica-se também por a biomassa proveniente de resíduos ser fundamental para que a 
IC possa alcançar o seu objetivo de descarbonização - em linha com a Estratégia Europeia para 
a Biodiversidade considerando o recurso a biomassa proveniente de resíduos - ao permitir a 
transição dos combustíveis fósseis, evitar emissões de metano e de CO2 decorrente da 
deposição em aterro ou da incineração de resíduos não recicláveis, desempenhando assim 
também um papel fundamental para a economia circular. Nesse sentido, a biomassa de 
resíduos não deveria estar sujeita a critério de sustentabilidade, precisamente por se tratar de 
um resíduo;  

 

• Entre 1990-2017, a IC nacional apresentou uma redução superior a 14% nas emissões 
específicas de CO2 por tonelada de cimento, devido entre outras medidas a melhorias de 
eficiência térmica, redução de incorporação de clínquer no cimento, aumento do consumo de 
combustíveis alternativos contendo frações de resíduos de biomassa como substituto de 
fontes de energia fóssil (mais de 40% da Energia Total em 2018) e melhoria do consumo de 
energia;  

 

• Naquele período procedeu ao “Co-processamento” de 2.947 kt de resíduos, o que permitiu 
evitar o consumo de 952 kt de coque de petróleo, e reduzir as emissões de CO2 em 2.844 
ktCO2; 

 

• Tal é refletido no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 da Indústria Cimenteira 
Nacional, antes referido, ao considerar-se que as metas de 60% de coprocessamento de 
combustíveis alternativos (CA) com conteúdo de 30% de biomassa proveniente sobretudo de 
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resíduos para 2030, e de 90% CA com conteúdo de 50% de biomassa para 2050, são 
fundamentais para a descarbonização do setor e constituem um enorme desafio; 
 

• Entre os diferentes tipos de materiais que a IC pode utilizar enquanto biocombustíveis 
salientamos: 
 

o A serradura, forma de resíduos que resulta de operações como corte, moldagem por 
moagem, planificação e acabamento de estruturas de madeira e de placas de fibra de 
média densidade; 

o Os resíduos de madeira provenientes de resíduos de construção e demolição (RC&D), 
incluindo contraplacado, madeira tratada e madeira fabricada, como painéis 
compósitos. Madeira esmagada de instalações industriais, esmagada até uma 
dimensão final pelos gestores de resíduos; 

o Os resíduos agrícolas e sementes, que por algumas razões não cumprem as 
especificações regulamentares devido à segurança da saúde humana e animal; 

o A farinha animal resultante do processamento de carcaças de animais nos 
matadouros, que por razões de saúde pública tem de ser utilizada para a produção de 
energia. O processo e a utilização são cuidadosamente regulados pelas autoridades 
nacionais; 

o Os combustíveis sólidos recuperados (CSR), ou seja, combustíveis à base de resíduos 
de acordo com a norma EN15359. O termo combustível derivado de resíduos (CDR), 
em geral, refere-se a um combustível produzido através do tratamento de resíduos 
sólidos urbanos, resíduos comerciais e industriais ou resíduos de construção e 
demolição (RC&D) através da triagem, trituração e secagem. Tanto os CSR como os 
CDR contêm uma parte altamente significativa, embora variável, da biomassa; 

o Note-se que também os pneus contêm uma quantidade significativa de carbono 
biogénico (cerca de 27% devido ao teor de borracha natural), conduzindo assim a uma 
redução direta das emissões de CO2 relacionadas com os combustíveis fósseis. 

 

• De referir também o recente desenvolvimento de biorefinarias (Projetos Alfagreen 1  e 
Energreen atualmente em processo de scale-up para utilização industrial no setor) com intuito 
da produção de biocombustíveis que vêm permitir a eliminação da totalidade dos 
combustíveis fósseis na produção de clínquer. Os resíduos a utilizar poderão ser resíduos de 
madeira, de outra origem vegetal, resíduos da criação animal e outros. Estas biorefinarias além 
da produção dos biocombustíveis também têm o potencial para a produção de matérias-
primas base para a produção de bioplásticos e outros produtos; 
 

• Em termos de matérias-primas secundárias existe o potencial para utilização de resíduos de 
espécies aquáticas (por exemplo conchas de bivalves) com conteúdo de óxido de cálcio 
renovável que poderão servir de alternativa ao calcário natural na produção de clínquer sem 
a emissão de CO2 para a atmosfera. 
 

 
1 https://www.compete2020.gov.pt//detalhe/NL_AlfaGreen_11106 

https://www.compete2020.gov.pt/detalhe/NL_AlfaGreen_11106
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Sobre a ATIC 
 A ATIC - Associação Técnica da Indústria de Cimento, tem como associadas a CIMPOR e a SECIL. Foi criada na 
década de 60 para promover uma melhor utilização do cimento, e ao seu cariz técnico e científico acresceram 
aspetos institucionais e de representação da indústria cimenteira nacional. A Indústria Cimenteira é fundamental 
para a economia local e nacional com um elevado efeito multiplicador na economia: estima-se que por cada euro 
de valor acrescentado na fileira de cimento e betão são gerados cerca de 3 euros na economia, efeito 
particularmente relevante para a economia local dado esta indústria estar sedeada longe dos centros urbanos. 
O setor emprega, direta e indiretamente, 5.100 pessoas, e as suas exportações representaram 1,6 mil M€ entre 
2005 e 2018, contribuindo assim para o equilíbrio da Balança de Pagamentos. Neste período, a indústria 
procedeu a investimentos significativos - 200M€ - em medidas de redução do impacto ambiental e em 
Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D&I) que se materializaram numa redução superior a 14% nas 
emissões específicas de CO2 por tonelada de cimento desde 1990. Em março de 2021, foi apresentado o Roteiro 
da Indústria Cimenteira nacional para a Neutralidade Carbónica 2050 no qual estão explícitos o compromisso 
formal e o alinhamento com as metas de descarbonização e sustentabilidade nacionais estabelecidas no Roteiro 
para a Neutralidade Carbónica 2050 do Governo Português, em consonância com os princípios do Pacto 
Ecológico Europeu, o qual reconhece a contribuição da Indústria Cimenteira para uma economia competitiva, 
sustentável e circular. 


