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As alterações climáticas e a 
biodiversidade assumem uma 
importância vital para a vida 
humana e foram tema das duas 
principais conferências 
internacionais que marcaram a 
agenda política no último  trimestre 
de 2022:

• COP27

A 27ª Conferência anual das Partes 
(COP27) da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Alterações 
Climáticas (UNFCCC), realizou-se 
em Sharm el-Sheik, no Egipto, de 7 
a 18 de novembro de 2022, com 
mais de 45 mil participantes.  
A ATIC apresenta de seguida o 
Manifesto da Indústria Cimenteira 
nacional à COP 27 e as principais 
decisões que resultaram desta COP.

• COP15 

A segunda parte da 15ª Conferência 
anual das Partes (COP15) da 
Convenção sobre Diversidade 
Biológica (CDB) realizou-se de 7 a 
19 dezembro de 2022, em Montreal, 
no Canadá.
Teve como grande objetivo alcançar 
um acordo histórico que permita 
travar e reverter a perda de 
natureza decorrente da atividade 
humana e salvar a biodiversidade 
em declínio no mundo. 
A este respeito, a ATIC divulga o 
Roteiro da Indústria Cimenteira 
Europeia para a Biodiversidade 
2030, que contou com a 
participação de peritos da Indústria 
Cimenteira nacional e elenca as 
principais conclusões da COP15.

Vivemos tempos incertos e 
conturbados que reforçam a 
importância vital de uma estratégia 
sólida e partilhada que permita o 
efetivo cumprimento do Acordo de 
Paris, dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da 
Organização das Nações Unidas e do 
Pacto Ecológico Europeu;

Perante as adversidades, o combate 
às alterações climáticas, a 
descarbonização, a circularidade, a 
transição energética e a digitalização 
da indústria são elementos-chave 
para alcançar a neutralidade 
carbónica e contribuir para um 
planeta mais sustentável, 
exponenciando sinergias ambientais, 
económicas, sociais e de governança;

Só assim se conseguirá alcançar a 
almejada paz e maior prosperidade a 
nível global, com base no 
conhecimento científico e fomentando 
em simultâneo a solidariedade, que 
passa, também, pelo compromisso 
intergeracional e pelo respeito pelo 
planeta que queremos e deixaremos 
às próximas gerações;



No Roteiro para a Neutralidade 
Carbónica da Indústria Cimenteira 
Nacional 2050 estabelecemos as 
metas da cadeia de valor para uma 
economia mais verde, sustentável e 
inclusiva, sem emissões de carbono, 
assente na investigação, 
desenvolvimento e inovação;

Em linha com as conclusões da 
COP26, o Roteiro identifica 
condicionantes regulamentares e de 
mercado que permitiriam incrementar 
a substituição dos combustíveis 
fósseis convencionais por 
combustíveis alternativos, não 
recicláveis, com uma fração 
importante de resíduos de biomassa e 
consequentemente menores emissões 
de CO2. A utilização de combustíveis 
alternativos e a valorização material 
na IC contribuem para a transição 
energética e para a circularidade do 
ecossistema da construção, reduzindo 
as externalidades e preservando o 
capital natural;

Em termos económicos e sociais, a IC 
assume uma dupla responsabilidade: 

O cimento, principal componente do 
betão – bem mais consumido no 
mundo a seguir à água - é essencial 
para uma sociedade moderna, 
sustentável, segura e resiliente; 

É insubstituível e vital na construção 
de infraestruturas de energia 
renovável, de um edificado urbano 
com menor impacto ambiental e torna 
possível sistemas de transporte de 
baixo carbono;

Em simultâneo, constitui um dos 
principais setores industriais nacionais 
e europeus, sendo essencial para a 
empregabilidade e economia local, 
nacional e da UE;

A pressão é grande, os investimentos 
enormes, a vontade e o compromisso 
firmes;

Apenas com o envolvimento dos 
decisores políticos, o seu 
compromisso e adoção de 
políticas adequadas a nível 
nacional, europeu e global 
poderemos construir um mundo 
melhor e sem emissões de 
carbono;

Exortamos os líderes mundiais a 
criarem condições equitativas de 
operacionalização, bem como de 
requisitos de produção e a 
adotarem princípios equivalentes 
aos que existem na UE, e, 
consequentemente, em Portugal 
quanto às emissões de carbono – 
só assim teremos um mercado 
global com condições equitativas 
e salvaguardando a indústria 
nacional e europeia, e o Planeta 
para as futuras gerações.

São de salientar os seguintes 
resultados alcançados na 27ª 
Conferência anual das Partes da 
Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Alterações Climáticas: 

• Decisão de estabelecer novos 
acordos de financiamento, bem 
como um fundo dedicado para 
apoiar os países em 
desenvolvimento atingidos por 
desastres climáticos a responder 
às “perdas e danos” causados;

• Acordo em criar um “comité de 
transição” que apresente 
recomendações sobre a 
operacionalização dos novos 
acordos de financiamento e do 
fundo destinado a perdas e 
danos, na COP28 do próximo ano;

Principais Conclusões da COP27



Emissões Específicas de CO2

• Pacote de decisões assumido por 
países que: reafirmaram o seu 
compromisso em limitar o 
aumento da temperatura global a 
1,5ºC acima dos níveis 
pré-industriais; se 
comprometeram a incrementar as 
ações para reduzir emissões de 
gases de efeito estufa e se 
adaptarem aos impactos das 
alterações climáticas; e 
assumiram aumentar o apoio 
financeiro, tecnológico e de 
capacitação necessário aos países 
em desenvolvimento;

• Doações ao Fundo de Adaptação 
durante a COP27 atingiram um 
total superior a US$ 230 milhões;

• Acordo em avançar no “Objetivo 
Global de Adaptação” que será 
concluído na COP28;

• Anúncio da Agenda de Adaptação 
de Sharm el-Sheikh que 
aumentará a resiliência para as 
pessoas que vivem em 
comunidades mais vulneráveis ao 
clima, até 2030;

• Solicitação ao “Comité 
Permanente de Finanças sobre 
Mudanças Climáticas” da ONU 
para preparar um relatório para a 
COP28 sobre a duplicação de 
financiamento para adaptação às 
alterações climáticas;

• Plano de Implementação que 
destaca que a transição para uma 
economia de baixo carbono 
exigirá investimentos de, pelo 
menos, US$ 4 a 6 trilhões anuais 
e que tal implicará a 
transformação do sistema 
financeiro;

• Plano de ação sobre Ação para 
Empoderamento Climático e 
revisão intermediária do Plano de 
Ação de Género para minimizar 
desequilíbrios na participação e 
fornecer ferramentas que 
impulsionem uma ação climática 
mais inclusiva. Realização do 
primeiro Fórum do Clima liderado 
por jovens.

A Cúpula dos Líderes Mundiais 
convocou seis mesas redondas de alto 
nível. As discussões destacaram 
soluções em temas tais como: 
segurança alimentar, comunidades 
vulneráveis e transição justa, que 
permitam delinear um caminho para 
superar desafios climáticos e 
assegurar financiamento, recursos e 
instrumentos para ações climáticas a 
grande escala.

Será realizado um primeiro balanço 
da implementação do Acordo de Paris 
que avaliará o progresso atingido e 
indicará se os objetivos definidos são 
adequados. É de salientar que, de 
acordo com relatório da “UN Climate 
Change”, a implementação dos atuais 
compromissos assumidos pelos vários 
governos nacionais aponta para num 
aquecimento de 2,5°C até o final do 
século.  O Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas da ONU 
indica que a emissão de gases com 
efeito estufa deve diminuir 45% até 
2030, de forma a limitar o 
aquecimento global a 1,5°C.

Em suma, a COP27 apresentou 
resultados nas seguintes áreas:

• Tecnologia: Lançamento de um 
novo programa de trabalho de 
cinco anos para promover 
soluções de tecnologia climática 
em países em desenvolvimento;

• Mitigação: Anúncio de um 
programa de trabalho com o 
objetivo de aumentar a ambição e 
a implementação da mitigação, a 
ser objeto de revisão em 2026. 
Solicitação aos governos para 
rever e aumentar as metas para 
2030 nos planos climáticos 
nacionais e acelerar a redução do 
uso ininterrupto de energia a 
carvão, eliminando gradualmente 
os subsídios aos combustíveis 
fósseis. A crise energética global 
sem precedentes salienta a 
urgência de transformar

• rapidamente os sistemas de 
energia para serem mais seguros 
e resilientes, acelerando 
transições limpas e justas para 
energia renovável, durante esta 
década crítica de ação.

• Balanço Global: Pretende-se um 
mecanismo para aumentar a 
ambição sob o Acordo de Paris. O 
secretário-geral da ONU 
convocará uma “cúpula de 
ambição climática” em 2023, 
antes da conclusão do balanço na 
COP28 no próximo ano.

Fonte: UN Climate Press Release. 
COP27 Reaches Breakthrough 
Agreement on New “Loss and 
Damage” Fund for Vulnerable 
Countries. 20 November 2022.



Emissões Específicas de CO2

O Roteiro da Associação Europeia de 
Cimento (CEMBUREAU) para a 
Biodiversidade 2030 foi apresentado 
no webinar "Cement Industry's Vision 
to the Future: A 2030 Biodiversity 
Roadmap", realizado em 2022, no 
âmbito da “EU Green Week” da 
Comissão Europeia. De referir que a 
Associação Técnica da Indústria de 
Cimento (ATIC) é membro da 
CEMBUREAU e que a presidência da 
“task force” Biodiversidade daquela 
Associação Europeia é assegurada 
pela Indústria Cimenteira portuguesa. 

A produção de cimento está desde 
sempre ligada à disponibilidade da 
sua matéria-prima principal: o 
calcário. Estas fábricas estão por 
norma localizadas próximo de 
pedreiras e representam um forte 
elemento dinamizador da atividade 
económica local. A Indústria 
Cimenteira (IC) contribui para o 
desenvolvimento e prosperidade ao 
nível nacional, conjugando 
oportunidades de emprego com 
responsabilidade ambiental.

Apesar do impacto das atividades de 
extração sobre a paisagem e a 
biodiversidade, a IC visa contribuir 
para travar a perda de biodiversidade 
durante o ciclo de vida de pedreiras 
através de processos de reabilitação. 
Tal pode ser conseguido, por exemplo, 
através de projetos de gestão e 
restauração de habitats, sendo 
importante referir que a hierarquia de 
mitigação fornece uma abordagem 
estruturada da gestão de 
biodiversidade.

Em termos de enquadramento 
legislativo, o Roteiro para a 
Biodiversidade reforça o compromisso 
da Indústria Cimenteira Europeia com 
a Estratégia de Biodiversidade da UE 
para 2030. Tem como objetivo definir 
uma visão para a biodiversidade 
dentro e ao redor das pedreiras nas 
próximas décadas e contribuir para o 
objetivo global de “Natureza 
Positiva”, aumentando o valor 
ecológico das áreas extraídas e 
protegendo e restaurando os 
ecossistemas para proporcionar um 
crescimento sustentável. 

A reabilitação de pedreiras pode criar 
oportunidades para a restauração do 
ecossistema, o aumento da 
biodiversidade e o desenvolvimento 
de serviços ecossistémicos. Os 
membros da Associação Europeia de 
Cimento pretendem contribuir para as 
metas da Estratégia de Biodiversidade 
da UE 2030 e para a Década das 
Nações Unidas da Restauração de 
Ecossistemas, nomeadamente através 
das seguintes ações:

• Criação de oportunidades para a 
reabilitação do ecossistema e a 
criação de habitats novos e 
temporários ao longo do ciclo de 
vida da pedreira;

• Promoção da reabilitação 
progressiva das pedreiras;

• Incorporação de metodologia de 
avaliação de impacto, avaliação 
da qualidade do habitat ou 
incidência sobre espécies nos 
planos de reabilitação de 
pedreiras;

• Promoção da partilha e 
transferência de conhecimento 
sobre a boa práticas de 
reabilitação e experiências no 
setor;

• Trabalho conjunto com ONGs e 
academia para promover 
conhecimento científico e 
investigação aplicada sobre o 
processo de reabilitação.

Roteiro da Indústria Cimenteira Europeia para a Biodiversidade 2030 

O Roteiro foca quatro áreas principais de atuação, para as quais são 
definidos objetivos específicos e indicadores chave de  desempenho

1. Reabilitação de ecossistemas e serviços ecossistémicos



De acordo com informação da UE, 
63% das 1.389 espécies protegidas 
listadas na Diretiva Habitats estão em 
estado de conservação desfavorável e 
39% das espécies de aves têm um 
estatuto de pobre ou má conservação.
A reabilitação de pedreiras tem 
proporcionado aos investigadores e às 
comunidades locais, a possibilidade 
de estudo e envolvimento em projetos 
diretamente relacionados com a 
proteção de espécies, incluindo 
plantas, polinizadores, invertebrados, 
anfíbios, répteis, mamíferos e aves.

O Roteiro da Associação Europeia de 
Cimento para a Biodiversidade 2030 
prevê utilizar as experiências e 
ligações da Indústria com as partes 
interessadas para continuar a 
promover boas práticas e 
conformidade legal com as Diretivas 
Habitats e Aves, apoiando assim a 
proteção de espécies prioritárias. 
Tal contribui para atingir os objetivos 
da Estratégia de Biodiversidade 2030 
da UE.

4. Espécies protegidas

Fonte: CEMBUREAU The European Cement Association. Biodiversity Roadmap. 2022.

Mais de 75% por cento das principais 
culturas alimentares e quase 90% das 
plantas com flores do mundo 
dependem, pelo menos parcialmente, 
da polinização.
A evidência demonstra o valor das 
pedreiras, ativas e reabilitadas, como 
fontes de pólen e néctar, enquanto as 
encostas e falésias fornecem 
abundantes oportunidades de 
nidificação.
O Roteiro da Associação Europeia de 
Cimento para a Biodiversidade 2030 

pretende contribuir para reverter o 
declínio dos polinizadores na Europa, 
através de medidas para apoio à 
conservação e reabilitação de 
populações selvagens de 
polinizadores e maior conhecimento 
sobre as espécies que prosperam nas 
pedreiras. Tais ações incluem:
• promoção de habitats ricos em 

néctar/pólen;
• criação de pastagens ricas em 

espécies, durante atividades de 
reabilitação;

• disponibilidade de habitats de 
nidificação e hibernação para 
polinizadores selvagens;

• criação de lagoas e respetivas 
margens;

• participação em monitorização 
regular;

• em ambiente urbano, construção 
de “telhados verdes” e “paredes 
verdes” que podem fornecer 
alimento importante para 
polinizadores selvagens;

• como boa prática, evitar o uso de 
inseticidas.

2. Iniciativa da UE relativa aos polinizadores

Estima-se que nos últimos 40 anos, as 
espécies exóticas invasoras tenham 
aumentado 76%. É intenção dos 
membros da Associação Europeia de 
Cimento contribuir para a redução do 
número de espécies nativas 
ameaçadas por plantas invasoras, 
facilitar a partilha de experiências no 
setor e proporcionar conhecimento e 
instrumentos que capacitem as 
empresas a gerir as espécies de 
plantas invasoras nas pedreiras.

3. Espécies invasoras (plantas)



Principais Conclusões da COP15

A COP 15 da Convenção sobre 
Diversidade Biológica (CDB) realizada 
no Canadá, deu continuidade às 
negociações com o objetivo de 
adoção de um Quadro Global da 
Biodiversidade pós-2020. Os 
representantes de 188 governos (95% 
de todas as 196 Partes da CDB da 
ONU, bem como duas não Partes – os 
Estados Unidos e o Vaticano), 
aprovaram medidas para travar a 
perda contínua da biodiversidade 
terrestre e marinha, restaurar os 
ecossistemas e promover uma relação 
mais sustentável da humanidade com 
a natureza.

A COP15 resultou na adoção do 
Quadro Global de Biodiversidade 
Kunming-Montreal (QGB), um pacote 
histórico de medidas que apresenta 
quatro objetivos principais e 23 metas 
específicas para 2030. Foram também 
aprovados acordos relacionados com 
a implementação do QGB, incluindo 
planeamento, monitorização, 
relatórios e revisão; mobilização de 
recursos; apoio às nações para o 
desenvolvimento da capacidade de 
atender a obrigações; e informação 
sequencial digital sobre recursos 
genéticos. 

O acordo obriga os países a 
monitorizar e relatar, a cada cinco 
anos ou menos, um número 
significativo de indicadores de 
progresso rumo aos objetivos e metas 
do QGB, incluindo, entre outros, a 
percentagem de áreas de terra e mar 
efetivamente conservadas e o número 
de empresas que divulgam os seus 
impactos e dependências 
relativamente à biodiversidade. O 
QGB analisará informações nacionais, 
enviadas até o final de fevereiro de 
2026 e até ao final de junho de 2029, 
transpostas em tendências globais e 
relatórios de progresso.

Objetivos que resultaram da COP15

• Manter, aprimorar ou restaurar a 
integridade, conectividade e 
resiliência de todos os 
ecossistemas, aumentando 
substancialmente a área natural 
dos mesmos até 2050; 
interromper a extinção induzida 
pelo homem de espécies 
ameaçadas conhecidas; reduzir 
dez vezes a taxa de extinção e o 
risco de todas as espécies; 
aumentar a abundância de 
espécies selvagens nativas para 
níveis saudáveis e resilientes; e 
manter a diversidade genética 
dentro das populações de 
espécies selvagens e 
domesticadas, salvaguardando o 
seu potencial adaptativo.

• Utilizar e gerir a biodiversidade de 
forma sustentável e valorizar, 
manter e aprimorar os contributos 
da natureza para a vida humana, 
incluindo as funções e serviços de 
ecossistemas, com restauro 
daqueles que estão em declínio, 
apoiando a persecução do 
desenvolvimento sustentável em 
benefício das gerações atuais e 
futuras;

• Partilhar de forma justa e 
equitativa – incluindo com povos 
indígenas e comunidades locais - 
os benefícios monetários e não 
monetários da utilização de 
recursos genéticos, de informação 
sobre a sequência digital dos 
mesmos e de conhecimento 
tradicional associado a recursos 
genéticos, que aumentam 
substancialmente até 2050. 
Importa garantir que o 
conhecimento tradicional seja 
adequadamente protegido, 
contribuindo para a conservação e 
uso sustentável da biodiversidade;

• Garantir o acesso equitativo (em 
particular de países em 
desenvolvimento e de países com 
economias em transição) aos 
meios adequados (recursos 
financeiros, capacitação, 
cooperação técnica e científica e 
transferência de tecnologia) para 
a implementação  do QGB, 
reduzindo progressivamente a 
lacuna de financiamento da 
biodiversidade de US$ 700 
bilhões por ano e alinhando os 
fluxos financeiros com o QGB e 
com a visão para a biodiversidade 
2050.



ATIC nos Media

Orçamento do Estado: 
É essencial manter a continuidade do programa de investimentos

Algumas das metas globais que resultaram da COP15 para 2030

• Conservação e gestão eficazes de 
pelo menos 30% das áreas 
terrestres, águas interiores, áreas 
costeiras e oceanos, com ênfase 
em zonas de especial importância 
para a biodiversidade e para os 
ecossistemas;

  
• Restauração concluída ou em 

curso, de pelo menos 30% das 
áreas degradadas terrestres, 
águas interiores e ecossistemas 
costeiros e marinhos;

 
• Redução a “quase zero” da perda 

de áreas de especial importância 
para a biodiversidade;

 
• Corte de metade do desperdício 

de alimentos e redução do 
consumo excessivo e da geração 
de resíduos; 

• Eliminação progressiva ou 
reforma de subsídios que 
prejudicam a biodiversidade em 
pelo menos US$ 500 bilhões por 
ano;

  
• Mobilização de, pelo menos, US$ 

200 bilhões por ano em 
investimentos domésticos e 
financiamento internacional 
relacionados com biodiversidade;

  
• Aumento de fluxos financeiros 

dos países desenvolvidos para os 
países em desenvolvimento para, 
pelo menos, US$ 20 bilhões por 
ano até 2025 e para, pelo menos, 
US$ 30 bilhões por ano até 2030;

 
• Prevenção da introdução de 

espécies exóticas invasoras 
prioritárias, redução da 

introdução e estabelecimento de 
outras espécies exóticas invasoras 
e erradicação ou controlo de 
espécies exóticas invasoras em 
ilhas e outros locais prioritários;

 
• Exigência das grandes empresas 

transnacionais e instituições 
financeiras monitorizarem, 
avaliarem e divulgarem de forma 
transparente riscos, dependências 
e impactos na biodiversidade.

 
Fonte: Official CBD Press Release. By 
2030: Protect 30% of Earth’s lands, 
oceans, coastal areas, inland waters; 
Reduce by $500 billion annual 
harmful government subsidies; Cut 
food waste in half. 19 December 
2022, Montreal.

Otmar Hübscher, Vice-presidente da 
ATIC Associação Técnica da Indústria 
de Cimento e CEO da Secil, defende 
ser essencial que a Lei de Orçamento 
do Estado (OE) assegure a 
continuidade do programa de 
investimentos, num contexto 
geopolítico sem precedentes. 

Em artigo no Expresso de 9 de 
novembro de 2022, lançou como 
principais desafios para o OE: a 
transição energética, a 
descarbonização, o papel chave do 
Fundo Ambiental e a importância da 
redução do IRC e da simplificação do 
enquadramento fiscal.

Pode ler-se no Expresso: 

“(...)  numa ótica de economia 
circular e de preservação de capital 
natural, para além da urgente 
aplicação de condições regulatórias e 
de controlo efetivo que potenciem o 
registo e contabilização do volume de 
resíduos de construção e demolição 
gerados, o Fundo Ambiental poderá 
ter um papel chave no apoio à criação 
de condições potenciadoras que 
permitam a separação, triagem e 
tratamento dos mesmos e tornem 
possível a sua reciclabilidade em 
alternativa à sua deposição em aterro, 
como atualmente acontece em 
perfeito desalinhamento com o Plano 
de Ação para a Economia Circular da 
UE e com o Regime Geral da Gestão 
de Resíduos nacional.”



Cimentar o Futuro - o Novo Bauhaus Europeu
16 de janeiro de 2023 - 09h00 - 12h45

Evento ATIC

O evento “Cimentar o Futuro – o 
Novo Bauhaus Europeu” irá 
realizar-se no próximo dia 16 de 
janeiro de 2023, das 9h00 às 12h45, 
nas instalações da Impresa em Paço 
de Arcos.
 
Esta é uma iniciativa da ATIC 
(Associação Técnica da Indústria de 
Cimento) e das suas associadas 
CIMPOR e SECIL, que conta também 
com a participação da APEB 
(Associação Portuguesa das Empresas 
de Betão Pronto), APFAC (Associação 
portuguesa dos fabricantes de 
argamassas e ETICS) e ANIPB 
(Associação Nacional dos Industriais 
da Prefabricação em Betão) e que irá 
abordar o contributo da cadeia de 
valor do cimento e do betão para a 

construção sustentável e para as 
cidades do futuro, no âmbito do 
pacote “Fit for 55” e do “Novo 
Bauhaus Europeu”.
 
“Cimentar o Futuro – o Novo 
Bauhaus Europeu” concretiza parte 
do “Roteiro da Indústria Cimenteira 
para a Neutralidade Carbónica 2050”, 
apresentado em 2021 e que 
estruturou o alinhamento da Indústria 
Cimenteira nacional com os 
compromissos e metas assumidos por 
Portugal no contexto europeu e 
internacional, através da incorporação 
de princípios e soluções tecnológicas 
inovadoras desenvolvidos numa 
abordagem “5C”: Clínquer, Cimento, 
Betão (Concrete), Construção, e (Re) 
Carbonatação. 

 O Roteiro é agora complementado 
com o lançamento do “Manifesto do 
Cimento e do Betão para a 
Construção Sustentável e para as 
Cidades do Futuro – Novo Bauhaus 
Europeu” assente em dez valores 
fundamentais: sustentabilidade e 
neutralidade carbónica; fornecimento 
responsável; produção local e 
circularidade; ativação de energia; 
duração e adaptação; expansão de 
espaços verdes e de espaços azuis; 
respeito por diferentes materiais de 
construção; digitalização e 
acessibilidade; mobilidade sustentável 
e  transformação das cidades em 
sumidouros de CO2. 

Inscrições brevemente disponíveis.

Participações ATIC

Marta Feio, Secretária Geral Executiva 
da Associação Técnica da Indústria de 
Cimento (ATIC), participou a 15 de 
novembro de 2022 no Seminário 
“Decarbonization of Industries – 
Zero-Carbon Solutions from Finland 
and Portugal” organizado pela 
Business Finland e pela Embaixada da 
Finlândia e que contou também com a 
participação da AICEP Portugal 
Global, Direção-Geral das Atividades 
Económicas (DGAE) e Agência para a 
Competitividade e Inovação (IAPMEI), 
entre diversos stakeholders relevantes 
para o tema da descarbonização das 
indústrias.

Salientou o percurso delineado pela 
Indústria Cimenteira no seu Roteiro 
para a neutralidade carbónica 2050, 

os investimentos públicos e privados, 
a necessidade da conjugação de 
sinergias entre empresa, associações, 
decisores políticos e toda a cadeia de 
valor para alcançar a meta de 
neutralidade carbónica. 

Neste contexto, salientam-se em 
particular tecnologias disruptivas e 
fundamentais, como as tecnologias de 
captura, utilização e armazenamento 
de CO2 (CCUS) que se encontram em 
fase de investigação e 
desenvolvimento e para as quais é 
necessário enquadramento 
regulatório adequado, por forma a 
que possa também contribuir para a 
descarbonização de outros setores de 
atividade.



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 

A ATIC deseja um Feliz Natal 
e um excelente Ano Novo a 
todos os seus stakeholders.

Em 2023 a Indústria Cimenteira 
dará continuidade aos projetos nas 

áreas de inovação e sustentabilidade, 
aprofundando o seu caminho 

rumo à descarbonização.
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