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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 
apresentando 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. O 
setor emprega, direta e indiretamente, 
5.100 pessoas e as suas exportações 
representaram 1,7 mil M€ entre 2005 
e 2019, contribuindo assim para o 
equilíbrio da Balança de Pagamentos. 

Neste período, a indústria procedeu a 
investimentos significativos - 206M€ - 
em medidas de redução de 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, a Indústria 
Cimenteira nacional apresentou o seu 
Roteiro 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 da Comissão 
Europeia.

521 milhões €
Volume de Negócios 

(2019)

2.800 milhões €
Valor Acrescentado Bruto 

(2005-2019)

1.738 milhões €
Exportações
(2005-2019)

5.100 pessoas
Emprego direto e indireto

(2019)

 1€ de valor acrescentado 
na fileira de cimento e betão 

gera cerca de 3€ de valor 
acrescentado na economia

Fonte: ATIC, 2022
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Combustíveis Alternativos

Emissões Específicas de CO2

Redução superior a 14% 
nas emissões específicas de CO2

por tonelada de cimento
(1990-2017)

Aproximadamente 206 milhões €
Investimento em medidas de redução 

do impacto ambiental e em 
Investigação, Desenvolvimento e 

Inovação (2005-2019)

2.234kt
Co-processamento de resíduos

(2005-2019)

Combustíveis alternativos 
representaram aproximadamente 

40% da energia total
(2019)

A Indústria Cimenteira nacional, 
ciente de que as alterações climáticas 
são um dos maiores desafios da 
sociedade atual e que a sua mitigação 
constitui uma responsabilidade de 
todos, tem vindo a desenvolver várias 
ações que estão totalmente alinhadas 
com os princípios da Economia 
Circular. 

Neste âmbito, a recuperação 
energética e da fração mineral obtida 
através da utilização de combustíveis 
alternativos, bem como a utilização 
de matérias-primas secundárias, 
constituem um contributo relevante. 
Acrescem a poupança de 
matérias-primas virgens e a 
substituição do consumo de 
combustíveis fósseis importados, com 
redução das emissões de CO2 e da 
quantidade de resíduos enviados para 
aterro.



Em conclusão

Emissões Específicas de CO2

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

Para a prossecução da atividade de produção de cimento, a 
IC necessita que as suas instalações industriais possuam 
licenças ambientais. Estas refletem a sua adequação às 
melhores práticas, contribuindo para eliminar eventuais 
disfunções que possam comprometer o meio ambiente, 
mantendo a qualidade e sustentabilidade da indústria.

Atualmente os procedimentos referentes à obtenção e 
renovação de licenças para empresas na área ambiental são 
extremamente burocráticos, complicados e morosos, pelo 
que a IC apoia a possibilidade de simplificação destes 
procedimentos, desde que as regras de proteção do meio 
ambiente não fiquem comprometidas.

Após um período de adaptação e caso seja implementada de 
forma eficaz, somos de opinião que a presente iniciativa 
legislativa implicará uma diminuição de encargos e do 
tempo associados ao cumprimento das obrigações legais, 
designadamente com a introdução do Reporte Ambiental 
Único, passando a verificação da Prevenção e Controlo 
Integrados da Poluição/Relatório Ambiental Anual a 
facultativa. Contudo é difícil quantificar a mesma em termos 
de recursos envolvidos (humanos, financeiros e de tempo).

Para que esta reforma seja um sucesso será fundamental 
garantir o bom funcionamento de todas as plataformas 
informáticas, não só as do SILiAmb mas também as das 
entidades licenciadoras, assim como um bom suporte aos 
operadores no sentido de dar celeridade e eficácia aos 
processos de licenciamento e de autorizações que 
pretendem melhorar a competitividade dos operadores.

A IC aproveita para referir o facto de a proposta legislativa 
não ter aproveitado para incluir medidas que facilitem o 
registo, ou a manutenção do registo, das organizações no 
EMAS, que ao longo dos anos e contrariamente ao 
expectável, não têm praticamente beneficiado de um valor 
acrescentado em termos de controlo e desagravamento 
regulamentar.

Apesar da necessidade das melhoras anteriormente 
identificadas, a IC concorda na generalidade com esta 
iniciativa legislativa e considera que o pacote de medidas 
proposto é muito importante para as empresas. O mesmo 
permitirá acelerar a transição para as energias renováveis e 
para a economia circular, bem como a descarbonização da 
economia, através da flexibilização do regime jurídico do 
impacto ambiental e de uma melhor relação com a 
Administração Pública, uma vez que as empresas passarão a 
ter um único interlocutor nas avaliações de impacto 
ambiental.

Menos burocracia e maior rapidez

Plataformas informáticas funcionais

Consulta pública | Projeto de Decreto-Lei que procede à simplificação 
de licenças  e procedimentos para empresas na área ambiental



Emissões Específicas de CO2

A Indústria Cimenteira nacional (IC) considera que este é o 
momento para o país reforçar a aposta na transição 
climática, na sustentabilidade e no uso eficiente de recursos, 
promovendo a economia circular, apostando na resiliência do 
território e respondendo ao desafio da transição energética – 
elemento fulcral para se atingir o objetivo nacional de 
neutralidade carbónica em 2050.

A redução da intensidade carbónica do país decorre em 
grande medida da intensidade energética de setores como a 
indústria, implica a diminuição da utilização de combustíveis 
fósseis e a produção e incorporação crescente de energia de 
fonte renovável, sendo este o caminho que a IC tem vindo a 
percorrer há bastantes anos.

O objetivo estratégico da UE de uma “Europa mais verde” 
(OP2), priorizado na Estratégia Portugal 2030 através de 
agenda temática 3 e mobilizado pelo programa operacional 
“Transição climática e sustentabilidade dos recursos” (PO), 
está repercutido no PACS através dos seguintes objetivos 
específicos: 
- 2.3 “Desenvolver sistemas, redes e formas de
  armazenamento energéticos inteligentes fora da RTE-E”; 
- 2.4 “Promover a adaptação às alterações climáticas, a
  prevenção dos riscos de catástrofe e a resiliência, tendo em
  conta abordagens baseadas em ecossistemas”;
- 2.6 “Promover a transição para uma economia circular e
  eficiente na utilização dos recursos”;
- 2.8 “Promover a mobilidade urbana multimodal
  sustentável, como parte da transição para uma economia
  com zero emissões líquidas de carbono”.

É entendimento da IC que o PACS deveria prever igualmente 
os seguintes objetivos específicos preconizados no Acordo 
de Parceria 2021-2027:
- 2.1. Eficiência energética e redução das emissões de gases
  com efeito de estufa;
- 2.2. Energias renováveis;
- 2.5. Acesso e gestão sustentável da água;
- 2.7. Proteção e preservação da natureza, biodiversidade e 
  infraestruturas verdes, incluindo em áreas urbanas, e 
  redução de todos os tipos de poluição.

A Indústria Cimenteira propõe

Consulta pública | Posição da Indústria Cimenteira sobre o 
Programa para a Ação Climática e Sustentabilidade (PACS)

Inclusão dos Objetivos Específicos 2.1, 2.2, 2.5 e 2.7 no PACS

Retoma da abrangência inicial do objetivo específico 2.3 “Desenvolver 
sistemas, redes e formas de armazenamento energéticos  inteligentes fora da RTE-E”.



A IC está alinhada com a descrição do objetivo 2.3 que 
consta na apresentação “Acordo de Parceria do Portugal 
2030 - Promover a convergência de Portugal com a União 
Europeia” que estipula o seguinte: “Colocar as cidades na 
linha da frente da descarbonização, reduzindo a intensidade 
carbónica do parque de edifícios (residenciais e comerciais)”.

No entanto, considera insuficiente o descritivo apresentado 
no Quadro 1 da PACS que se foca nas redes de energia e 
omite a importância fulcral do ambiente construído em 
matéria de Ação Climática e Sustentabilidade. De facto:

     A construção constitui um dos catorze ecossistemas da
     estratégia industrial para a Europa.
     A transição para um ecossistema da construção verde,
     digital e resiliente é um dos objetivos assumidos.
     As sucessivas propostas legislativas - “Vaga de
     Renovação”, “Novo Bauhaus Europeu”, “Pacote Objetivo 
     55”, “Diretiva relativa ao Desempenho Energético dos 
     Edifícios (reformulação)”, entre outras – têm vindo a 
     salientar a importância de um ambiente construído
     ecológico e de um parque imobiliário com necessidades 
     (quase) nulas de energia e totalmente descarbonizado em 
     2050.
     A visão da IC consiste em utilizar a inércia térmica dos
     edifícios para transformar os mesmos em agentes ativos,
     integrados em redes de energia inteligentes.
     Importa referir a este respeito que o destino do
     financiamento que a PACS remete para as Componentes 
     2 (Habitação) e 13 (Eficiência Energética em Edifícios) do 
     Plano de Recuperação e Resiliência, é insuficiente para a 
     magnitude da transformação necessária em matéria de
     renovação profunda do edificado, considerando o 
     objetivo de neutralidade carbónica do mesmo.

Consulta pública | Posição da Indústria Cimenteira sobre a 
Avaliação Ambiental Estratégica  (AAE) do 
Programa para a Ação Climática e Sustentabilidade (PACS)

O PACS abrange as vertentes de adaptação às alterações 
climáticas, a prevenção dos riscos e resiliência a catástrofes, 
a transição para uma economia circular e a mobilidade 
urbana sustentável. Por sua vez, são propostos pela AAE do 
PACS quatro Temas Fundamentais para a Decisão ou Fatores 
de Avaliação (FCD), relativamente aos quais a IC apresenta 
os seguintes comentários: 

     Salientamos a importância que deve ser atribuída ao
     sector da Construção neste domínio uma vez que é vital 
     para aumentar a resiliência e reduzir as vulnerabilidades
     do território e das populações às alterações climáticas.

     De facto, o investimento em infraestruturas, que tem um 
     grande efeito multiplicador na economia, quer em grau 
     quer em rapidez, é simultaneamente fundamental para 
     combater as alterações climáticas e dotar o país de uma
     maior resiliência aos efeitos nefastos resultantes das 
     mesmas.

     Importa atenuar as vulnerabilidades do território à 
     erosão costeira, às inundações, às secas e aos incêndios, 
     por exemplo, que continuam a ser desafios recorrentes 
     em Portugal que exigem políticas consentâneas com a 
     proteção do litoral, a gestão de recursos hídricos, a 
     adaptação às alterações climáticas e a desertificação.

FCD1 Alterações Climáticas e Riscos Naturais



FCD2 Transição Energética

Entendemos como positivo o destaque dado ao edificado 
no que respeita ao papel central a desempenhar no 
cumprimento dos objetivos em matéria de energia e clima. 
No entanto, o papel chave atribuído ao edificado tem de 
ser efetivamente materializado. Reafirmamos que a 
prioridade da eficiência energética, alinhada com a 
descarbonização, a promoção das fontes de energia 
renovável e a eficiência de recursos passa necessariamente 
por um programa de reabilitação do parque habitacional 
em Portugal.
Neste âmbito, destacamos que o cimento e o betão são 
produtos de construção importantes para realização de um 
edificado cada vez mais sustentável, bem como para o 
desenvolvimento de uma infraestrutura de energia 
renovável e para a concretização de sistemas de transporte 
de baixo carbono.
O betão é um material de construção fundamental para os 
edifícios e pode, através das suas várias características 
(material local, versatilidade, inércia térmica e acústica, 
armazenagem de energia, resistência ao fogo, elevada 
resistência mecânica, durabilidade, resistência ao impacto, 
impermeabilidade) contribuir significativamente para a 
poupança de energia e para uma habitação condigna e 
acessível beneficiando a oferta de habitação pública e 
reabilitação do parque público de habitação existente.

Por outro lado, é consensual a necessidade de reduzir a 
dependência energética do exterior e a dependência dos 
combustíveis fósseis. O aumento na Indústria do consumo 
de combustíveis alternativos contendo biomassa como 
substitutos de fontes de energia fóssil e consequente 
melhoria do consumo de energia, é possível e constitui uma 
das vias para a descarbonização.
No entanto, para que a descarbonização seja uma 
realidade tem de se garantir também o acesso a energia 
renovável abundante e a preços competitivos.
Salientamos que a Transição Energética e Eletrificação da 
Economia deve atender às especificidades sectoriais e não 
deverá ser colocada em causa a competitividade das 
diferentes indústrias.
A disponibilidade a uma escala comercial, apesar de se 
prever apenas a partir de 2030, de tecnologias mais 
disruptivas como as tecnologias CCUS e do Hidrogénio 
permitirá à IC atingir a neutralidade carbónica ao longo da 
cadeia de valor até 2050. Contudo, existe um conjunto de 
avultados investimentos associados a tecnologias já 
disponíveis, embora alguns de demorado retorno 
económico, que poderá ser realizado na próxima década. À 
medida que a IC instalar as tecnologias de captura de 
carbono, será fundamental receber um nível adequado de 
suporte para as redes de transporte de CO2 de modo a 
poder levar o CO2 aos locais de armazenamento ou 
utilização e permitir a partilha entre diferentes setores. 

É, igualmente, importante a inclusão de gasodutos para H2 
e o blending de H2 na rede de gás natural existente, 
assegurando a competitividade do combustível resultante 
uma vez que poderá ter um papel importante na transição 
energética de diversas indústrias e da descarbonização 
gradual até ao aparecimento de tecnologias mais 
disruptivas.
As soluções a apresentar e os caminhos a percorrer deverão 
forçosamente estar alinhados com os objetivos do Pacto 
Ecológico Europeu. No entanto, a par da identificação dos 
desenvolvimentos tecnológicos previsíveis num horizonte 
temporal alargado, de potenciais de eficiência energética e 
de redução de CO2, de necessidades de investimento 
privado e público e de sinergias industriais, será fulcral um 
conjunto de políticas públicas de suporte adequado. De 
salientar que a definição justa das políticas de contagem do 
CO2 no CELE será decisiva para assegurar a viabilidade dos 
projetos de CCUS.

CCUS | Tecnologias de Captura,
Utilização e Armazenamento de CO2
H2 | Hidrogénio



FCD3 Mobilidade Sustentável, Transporte Público e Acessibilidade

A IC destaca a necessidade de se analisar com atenção as 
intervenções no domínio da ferrovia, de passageiros e 
mercadorias, bem como nas infraestruturas portuárias que 
serão essenciais para se dotar a economia nacional de 
condições logísticas favoráveis à vertente exportadora da 
Indústria. Deve evitar-se a extensão de prazos na 
concretização destes investimentos – tome-se como 
exemplo a evitar o ocorrido no Ferrovia 2020. Muitas das 
obras previstas serão concretizadas fora do prazo previsto 
e terão de ser concluídas fora do âmbito desse plano de 
investimentos.
É também imperativo que o enquadramento para os 
investimentos a realizar em Portugal no que respeita ao 
transporte ferroviário pesado e ligeiro e ao sistema 
portuário e aeroportuário se coadune com as necessidades 
do país e que se garanta a aplicação efetiva dos 
investimentos ao nível da economia, na recuperação e 
convergência do País com a UE, assegurando uma maior 
resiliência e conexão social e territorial.

FCD4 Economia Circular

Importa salientar que a adoção de modelos de economia 
circular e a criação de mecanismos que valorizem a criação 
de simbioses industriais numa perspetiva da indústria se 
tornar cada mais sustentável e competitiva é também 
importante para o sucesso da descarbonização da 
economia.
O objetivo "zero deposição em aterro" de resíduos não 
recicláveis / valorizáveis e a promoção da valorização de 
combustíveis alternativos enquanto alavanca para a 
descarbonização deverá ser mais valorizado, para além de 
que é premente garantir o acesso a fontes de biomassa em 
condições concorrenciais entre diferentes setores.
Os incentivos ao acesso a resíduos não recicláveis e de 
biomassa são inevitáveis, devendo ser desencorajado tanto 
o aterro como a exportação de resíduos para fora da UE.
Em particular, e de uma forma evidente, a indústria do 
cimento, bem como a do betão, argamassas e 
prefabricados, aplicam os princípios da economia circular 
ao longo do ciclo de vida dos seus produtos.

O processo de fabrico de clínquer e cimento permite a 
valorização de resíduos como matérias-primas secundárias 
ou combustíveis alternativos em quase todas as fases da 
produção. 
O próprio betão, que é feito com cimento, água e 
agregados, é 100% reciclável e pode ser reutilizado de 
variadas maneiras, como por exemplo enquanto agregado 
na produção de mais betão ou constituinte numa base de 
pavimento.
O betão, para além de reciclável, é um material que se 
destaca pela durabilidade, assegurando a possibilidade de 
reutilização das estruturas para uma nova vida útil com 
aplicação de sistemas de reforço ou alteração dos 
programas funcionais de utilização.
O setor tem vindo a incrementar a utilização de resíduos e 
subprodutos, em substituição do consumo de 
matérias-primas primárias, promovendo a valorização 
material.



A IC tem também vindo a substituir combustíveis fósseis 
como carvão e petcoque por combustíveis alternativos - as 
cimenteiras em Portugal já substituíram cerca de 40% do 
coque de petróleo por outros combustíveis. Esta realidade 
tem três efeitos imediatos: permite reduzir a nossa 
dependência energética de combustíveis fósseis de países 
terceiros, permite diminuir a quantidade de resíduos 
depositados em aterro e contribui ainda para um menor 
nível de emissões de CO2. 

Assim, a Indústria de Cimento, através da reutilização 
pioneira de resíduos no seu processo de produção, torna 
possível a sua recuperação energética e material: o 
co-processamento, opção superior à incineração e 
geralmente aplicado a resíduos que não seriam recicláveis 
ou cuja reciclagem não seria economicamente viável ou 
ambientalmente favorável.

O coprocessamento em fornos de cimento deve ser 
incentivado: a utilização de resíduos não recicláveis e 
resíduos de biomassa em fornos de cimento é uma solução 
prontamente disponível que reduz a dependência dos 
combustíveis fósseis importados e ajuda a descarbonizar a 
produção de cimento. Deve ser apoiado por medidas 
direcionadas a nível da UE. A nível nacional e local, 
importa que as autoridades redirecionem os resíduos não 
recicláveis e de biomassa para fornos de cimento em 
oposição ao aterro ou à incineração.

Dentro de um forno de cimento, os combustíveis derivados 
de resíduos são coprocessados utilizando o seu valor 
calorífico para substituir combustíveis fósseis, sendo as 
cinzas incorporadas no produto final como uma 
substituição parcial das matérias-primas. Não há, pois, 
produção de resíduos.

Importa destacar que no final do ciclo de vida dos 
produtos, a possibilidade de reciclagem dos resíduos de 
construção e demolição constitui mais um contributo 
relevante para economia circular. De acordo com a CE, 
apenas 1/3 dos resíduos de construção e demolição são 
reciclados. A Indústria de Cimento partilha a visão da CE 
expressa na promoção da economia circular que defende a 
intensificação da reciclagem dos resíduos de construção e 
demolição. Neste contexto, deverá ser simplificado o 
quadro legal que incentive os agentes económicos a seguir 
esse caminho.

A biomassa proveniente de resíduos utilizada na produção 
de clínquer é fundamental para descarbonizar o processo 
de produção de cimento e do betão - em linha com a 
Estratégia Europeia para a Biodiversidade - 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, fornecendo 
assim também uma solução sólida para o fluxo de 
resíduos e para reforçar a economia circular.

Urge a desburocratização e simplificar os processos 
administrativos relacionados com a atividade de gestão de 
resíduos em indústrias abrangidas por regimes 
regulatórios mais exigentes, nomeadamente no que 
respeita a licenciamentos para reciclagem de resíduos de 
construção e demolição em pedreiras. Há que assegurar 
corretos critérios de motivação para a reciclagem com 
incentivos de apoio à logística e penalização ao uso de 
aterros.

Importa também defir um regime de ajudas para a gestão 
de resíduos que inclua os investimentos com 
coprocessamento quando se utilizam os resíduos como 
combustível alternativo e matéria-prima alternativa para 
substituir combustíveis primários e matérias-primas.

Este é o momento para reforçar a aposta na 
transição climática, na sustentabilidade e no uso 
eficiente de recursos, promovendo a economia 
circular, apostando na resiliência do território e 
respondendo ao desafio da transição energética 
– elemento fulcral para se atingir o objetivo 
nacional de neutralidade carbónica em 2050.



ATIC nos Media

Jornada para a Sustentabilidade com Cimento e Betão

Indústria Cimenteira vai investir 2 mil milhões de euros 
na descarbonização até 2050

Em entrevista à Ambiente Magazine, 
Otmar Hubscher, Vice Presidente da ATIC e 
CEO da SECIL, salienta que a indústria 
cimenteira assumiu o compromisso de 
atingir um “nível de zero emissões 
líquidas” ao longo da cadeia de valor do 
cimento e do betão: “As cimenteiras em 
Portugal já substituíram mais de 40% do 
coque de petróleo por outros combustíveis 
alternativos que contribuem para a 
circularidade e estão a trabalhar em 
soluções de captura e armazenamento de 
CO2”. Quando o foco é sustentabilidade, 
Otmar Hubscher afirma que a principal 
prioridade é manter a “indústria 
competitiva e promover o seu contributo 
para uma sociedade mais sustentável e 
justa”.

Pode ler-se no Jornal Económico: 
“A indústria cimenteira nacional vai 
investir 500 milhões de euros na 
descarbonização até 2030 e mais 
1.500 milhões até 2050”. 

Luís Fernandes, Presidente da ATIC e 
CEO da CIMPOR, salienta que as 
cimenteiras estão a trabalhar na 
produção de “cimento verde” através 
de processos que visam aumentar a 
eficiência dos fornos, pretendendo 
recorrer à utilização de gases quentes 
para produção de energia elétrica. No 
entanto, para que estes projetos sejam 
bem-sucedidos, é fundamental maior 
celeridade nos licenciamentos.

“Nesta altura produzir cimento custa 
mais 20% do que no início do ano. 
Este aumento dos custos está assente, 
em grande parte, no aumento da 
eletricidade.
Em dois anos os custos da eletricidade 
triplicaram e as medidas que o 
governo tem vindo a introduzir 
permitiram apenas compensar 10% 
desse custo, sublinha Luís Fernandes, 
destacando que são mais 150 euros 
por cada megawatt hora. O preço tem 
vindo a ser refletido no consumidor 
final, mas com alguma redução 
também das margens de lucro.”

Jornal Económico, 09.07.2022



Falta de mão de obra e de investimento privado
travam vendas de cimento

Betão Sustentável 

Marta Feio, Secretária-Geral Executiva 
da ATIC Associação Técnica da Indústria 
de Cimento, salienta como o cimento e 
o betão respondem aos vários desafios 
que se colocam à Humanidade, desde a 
Antiguidade. 

Em artigo no Diário de Notícias, reforça 
a determinação da Indústria Cimenteira 
em continuar a contribuir com soluções 
sustentáveis para os constrangimentos 
sociais, económicos e ambientais do 
presente. Apresenta uma visão de 
produtos descarbonizados e de 
construção digital e ecológica no 
futuro.

“As vendas de cimento em Portugal 
desaceleraram no segundo trimestre 
deste ano, revela o presidente da 
Associação Técnica da Indústria de 
Cimento, que admite que o PRR possa 
vir a ter impacto no setor apenas em 
2023.”

“O presidente da ATIC - Associação 
Técnica da Indústria de Cimento e 
CEO da Cimpor, Luís Fernandes, revela 
em entrevista ao Negócios e Antena 1 

que as vendas de cimento 
abrandaram no segundo trimestre 
deste ano, o que justifica com a falta 
de mão de obra na construção civil 
mas também com a prudência sentida 
do lado do investimento privado, 
numa altura de alta nos materiais, 
energia e taxas de juro.
Ainda assim a ATIC estima acabar 
este ano com valores superiores aos 
registados o ano passado, em 3% a 
4%.”



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 

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.

Pacote legislativo “Fit for 55” 
Impacto na descarbonização da Indústria Cimenteira

O artigo “Pacote legislativo “Fit for 
55” e impactos na descarbonização da 
Indústria Cimenteira” foi publicado no 
n.º 19 da série III da Revista 
Portuguesa de Engenharias de 
Estruturas (RPEE), editada pelo LNEC. 

O artigo analisa o impacto do pacote 
“Fit for 55” na descarbonização da 
Indústria Cimenteira e salienta a 
inter-relação entre propostas 
legislativas, a implicação das mesmas 
nas empresas produtoras de cimento e 
o respetivo enquadramento no Roteiro 
para a Neutralidade Carbónica da 
Indústria Cimenteira Nacional 2050.

Apresenta o enquadramento 
legislativo do “Fit for 55”, aprofunda 
a articulação entre o Comércio 
Europeu de Licenças de Emissão e o 
novo Mecanismo de Ajustamento de 
Carbono na Fronteira na perspetiva 
da Indústria Cimenteira e salienta a 
importância da revisão da Diretiva da 
Eficiência Energética e da Tributação 
da Energia no contexto da 
descarbonização da economia. 

Conclui que o “Fit for 55” constitui 
uma oportunidade e um desafio para 
a Indústria Cimenteira, merecendo 
desta o apoio global ao conjunto das 
iniciativas legislativas. Ressalve-se, 
contudo, a necessidade de que as
medidas a adotar salvaguardem a 
competitividade do setor, atendendo à 
elevada importância económica e 
estratégica que o mesmo representa 
para o nosso país e para a UE.

Em suma, 2030 é verdadeiramente a 
próxima “milestone”, para inúmeras 
indústrias, entre as quais a Indústria 
Cimenteira. O cumprimento desta 
meta é um passo importante para 
assegurar que o setor, em 
consonância com o compromisso 
adotado, atinja a neutralidade 
carbónica até 2050.


