
Foram oradores na Assembleia Geral 
da CEMBUREAU 2022, em Lisboa:
. Professor Doutor António Costa 
Silva, Ministro da Economia e do Mar; 
. Dr. Joao Galamba, Secretário de 
Estado do Ambiente e da Energia; 
. Dr. Joaquim Nunes de Almeida, 
Diretor da DG GROW da Comissão 
Europeia; 
. Dr. Paulo Portas, 
ex-Vice-Primeiro-Ministro.

O conhecimento e a experiência dos 
oradores muito enriqueceram o debate 
sobre o atual contexto nacional e 
geopolítico, e contribuíram para a 
reflexão sobre o papel da Indústria 
Cimenteira na resposta aos desafios 
ambientais, económicos e sociais 
conjuntos.   A transição para a 
neutralidade carbónica, elemento 
fundamental dos objetivos de 
sustentabilidade, continuará a ser um 
compromisso estratégico da Indústria 
Cimenteira.

Oradores convidados

Assembleia Geral CEMBUREAU Lisboa 2022
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A Assembleia Geral da CEMBUREAU - 
Associação Europeia de Cimento, 
realizou-se em Lisboa, de 23 a 25 de 
junho de 2022. O evento teve lugar no 
Hotel Epic Sana Lisboa e contou com 
quase 150 participantes.

A Associação Europeia de Cimento atua 
como porta-voz da indústria de cimento 
perante as instituições da UE e outras 
autoridades públicas, e comunica os 
pontos de vista da indústria sobre o 
desenvolvimentos de políticas 
relacionadas com assuntos técnicos, 
ambientais, energéticos, de saúde e 
segurança e sustentabilidade.

A CIMPOR, a SECIL e a ATIC - 
Associação Técnica da Indústra de 
Cimento, foram os anfitriões nacionais 
desta Assembleia Geral que reuniu 
decisores e investidores da Indústria 
Cimenteira Europeia, da Turquia e da 
América Latina, para refletir sobre o 
posicionamento da indústria face aos 
desafios ambientais globais e sobre o 
contributo do setor para atingir as 
metas de descarbonização e eficiência 
energética, de forma holística e 
competitiva.

Vídeo de apresentação da Assembleia 
Geral 2022 Lisboa disponível aqui 



CELE | Regime Europeu 
de Comércio de 
Licenças de Emissão

CBAM | Mecanismo de 
Ajustamento de 
Carbono na Frronteira

A 22 de junho de 2022, o Parlamento 
Europeu adotou a sua posição sobre 
CELE e o CBAM. O reforço do CBAM; 
A inclusão das emissões indiretas no 
âmbito do mesmo considerando a 
cada vez maior necessidade de energia 
abundante e acessível da Indústria 
Cimenteira na sua via para a 
descarbonização; A necessidade de 
uma solução forte para as exportações 
dos setores CBAM com vista a 
salvaguardar a sua competitividade 
em países terceiros; e o reforço dos 
apoios à inovação em tecnologias de 
baixo carbon são boas notícias!

Mas ainda há bastante trabalho pela 
frente entre aquela Instituição, o 
Conselho e a Comissão para que se 
alcance um enquadramento que 
garanta que apenas quando o CBAM 
se comprove eficaz deverá ser iniciado 
o processo de redução gradual de 
atribuição a título gratuito de licenças 
de emissão e regras justas para a 
contabilização do CO2 fundamentais 
para os investimentos em projetos de 
Captura, Armazenamento e Utilização 
de Carbono (CCUS), essenciais para a 
descarbonização da IC.

O Primeiro Festival do Novo Bauhaus 
Europeu realizou-se de 9 a 12 de 
junho de 2022, com o objetivo 
promover os valores de beleza, 
sustentabilidade e inclusão, nos 
produtos que utilizamos, nos lugares 
que habitamos e no modo como 
vivemos. 

O betão, feito com cimento, é um 
material de construção versátil que 
contribui para a beleza e estética do 
ambiente construído. A cadeia de 
valor do cimento e do betão privilegia 
a sustentabilidade, tem como objetivo 
a neutralidade carbónica em 2050 e 
implementa a circularidade ao longo 
do ciclo de vida do material. 

A inclusão é promovida através das 
características intrínsecas do betão: a 
sua durabilidade contribui para o 
excelente desempenho da construção, 
reduzindo custos de manutenção, e a 
inércia térmica do betão resulta em 
poupanças do consumo de energia 
para aquecimento e arrefecimento do 
espaço, mitigando a pobreza 
energética.

Parlamento Europeu adotou posição sobre o CELE e o CBAM

Comissão Europeia organizou o Festival do Novo Bauhaus Europeu  
O Cimento / Betão é … Belo, Sustentável e Inclusivo

União Europeia | Notícias e Eventos



Indústria do Cimento e da Construção na Europa

ROTEIRO  
BIODIVERSIDADE 2030

A Biodiversidade é um tema 
crucial para a Indústria 
Cimenteira nacional. 
Carlos Abreu e Alexandra Silva 
foram oradores no evento 
“Cement Industry's Vision to 
the Future: A 2030 Biodiversity 
Roadmap", no qual foi 
apresentado o Roteiro da 
Indústria Cimenteira Europeia 
para a Biodiversidade 2030.

Apresentação do Estudo: Potencial de Aquecimento 
Global de produtos de construção de base biológica

O estudo independente sobre 
avaliação do Potencial de 
Aquecimento Global de produtos de 
construção de base biológica, 
promovido por um consórcio de 
entidades europeias e globais, foi 
apresentado oficialmente a 8 de junho.

Salienta a importância dos decisores 
políticos promoverem a utilização de 
dados corretos e métodos adequados, 
para todos os materiais de construção, 
no sentido da descarbonização do 
ambiente construído.

O estudo recomenda que o 
enquadramento político se baseie 
numa abordagem científica:

- Considera fundamental aplicar uma 
análise de ciclo completa, com base 
em métodos corretos e dados precisos;

- Para atingir o objetivo net-zero até 
2050, importa apoiar os métodos 
comprovados possíveis, como a 
descarbonização de materiais 
minerais, e centrar o foco na 
conservação e restauração da floresta.

Roteiro da Indústria Cimenteira Europeia para a Biodiversidade 2030

Estudo CA4BM

“Carbon Accounting 4 
Building Materials”

O Roteiro da Indústria Cimenteira 
Europeia para a Biodiversidade 2030 
foi apresentado a 1 de junho, em 
evento organizado pela CEMBUREAU, 
no âmbito da EU Green Week 2022. 

O Roteiro está alinhado com a 
Comunicação da Comissão Europeia 
“Estratégia de Biodiversidade da UE 
para 2030: Trazer a natureza de volta 
às nossas vidas”.

Foca quatro áreas principais: 
reabilitação de ecossistemas e serviços 
ecossistémicos, iniciativa da UE 
relativa aos polinizadores, espécies 
invasoras e espécies protegidas.



Neutralidade do Material

ATIC nos Media

CIMENTO VERDE
  
“Resolver [a] equação tem de passar por 
duas abordagens: incorporar menos 
clínquer no cimento sem comprometer a 
integridade do produto final e capturar o 
carbono em armazenamento ou para ser 
introduzido em novas cadeias de valor. E 
isso requer investigação cuidada e 
aprofundada, inovação e financiamento 
avultado."
LLUIS FERNANDES
Presidente da ATIC e CEO da CIMPOR
Entrevista ao Dinheiro Vivo, 30.04.2022

“Indústria do cimento reinventa-se, mas sem regras iguais a revolução morre na praia”
Entrevista da Indústria Cimenteira nacional ao Dinheiro Vivo

Em entrevista ao Dinheiro Vivo, Luís 
Fernandes salienta a transformação 
que está a ocorrer na Indústria 
Cimenteira naciomal rumo à 
descarbonização, conjugando 
investigação, desenvolvimento e 
inovação sustentável, com viabilidade 
económica dos projetos e produção 
em escala. 

Otmar Hubscher destaca: ”Não é 
possível substituir o betão nas nossas 
vidas, logo descarbonizar é uma 
necessidade absoluta". É fundamental 
incorporar tecnologia de última 
geração na resposta aos grandes 
desafios de descarbonização, 
economia circular e transição 
energética. 

“A exportação que tem vindo a ganhar 
peso decorre diretamente da 
transformação - energética, digital e 
ambiental - que as cimenteiras têm em 
curso e que obriga a um nível de inovação 
e desenvolvimento ímpar. 
Em curso estão projetos de investigação, 
testes-piloto, tecnologias inovadoras que 
permitam encontrar soluções para a 
captura e utilização de carbono, mas 
também libertar a produção de 
combustíveis fósseis.” 

Dinheiro Vivo | 30.04.2022

CONHECIMENTO E 
INOVAÇÃO

“A nossa ambição é crescer fora, aplicando 
conhecimentos aqui recolhidos em inovação 
produtiva, tecnologia, robótica (...) o 
conhecimento e boas práticas de gestão 
podem e devem ser exportados e criar 
oportunidades de crescimento no mercado 
mundial.”
 OTMAR HUBSCHER
Vice Presidente da ATIC e CEO da SECIL
Entrevista ao Dinheiro Vivo, 30.04.2022



Conheça as edições anteriores da 
Newsletter “Cimentar o Futuro” 
em www.atic.pt 

Conheça as edições anteriores da 
Newsletter “Cimentar o Futuro” 
em www.atic.pt 

ATIC em Eventos

Marta Feio, Secretária Geral Executiva 
da Associação Técnica da Indústria de 
Cimento (ATIC) foi oradora no webinar 
"Decarbonization of Portuguese 
Industries - Let's continue the 
collaboration", no qual apresentou o 
Roteiro da Indústria Cimenteira para a 
Neutralidade Carbónica em 2050 e as 
soluções tecnológicas que promovem 
a descarbonização desta indústria.

O evento, organizado pela Business 
Finland, pela Embaixada da Finlândia 
em Portugal e pelo IAPMEI, I.P. - 
Agência para a competitividade e 
Inovação, realizou-se a 25 de maio de 
2022 e abordou os seguintes temas: 
introdução de processos e tecnologias 
de baixo carbono, adoção de medidas 
de eficiência energética e incorporação 
de energia de fonte renovável e 
armazenamento de energia.

A Indústria Cimenteira nacional 
colaborou no projeto “Medidas de 
Eficiência Energética em Sistemas 
Industriais” (MEESI) que tem como 
principais parceiros o Instituto 
Superior Técnico, a Direção-Geral de 
Energia e Geologia e o Fundo de 
Apoio à Inovação. O MEESI visa 
promover as melhores práticas e 
tecnologias industriais disponíveis, 
que aumentam a rentabilidade e 
reduzem o consumo específico de 
energia. O estudo de caso da Indústria 
Cimenteira foi apresentado por Sandro 
Conceição na sessão pública de 
divulgação do Portal de Medidas de 
Eficiência Energética em Sistemas 
Industriais, realizada a 3 de junho de 
2022, em Vila Nova de Famalicão.

Medidas de Eficiência Energética 
para o Setor do Cimento e da Cal

Sandro Conceição representa a ATIC na sessão pública de 
lançamento do Portal de Medidas de Eficiência Energética em 
Sistemas Industriais, com apresentação de caso de estudo.

Portal de Medidas de Eficiência Energética em Sistemas Industriais

“Decarbonization of Portuguese Industries - Let's continue the collaboration"


