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Segurança:  

Cimenteiras Portuguesas cumprem sistema de rotulagem e embalagem das Nações Unidas 

 

Os produtos da indústria cimenteira portuguesa são classificados, rotulados e embalados de acordo 
com o Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS) 
aprovado pelas Nações Unidas. 

Ao cumprir o Regulamento CLP (Classificação, Rotulagem e Embalagem) de substâncias e misturas 
químicas, que visa a harmonização dos requisitos com o sistema aprovado pela ONU, o setor 
cimenteiro dá provas de uma aposta inequívoca na segurança, proteção da saúde humana e do meio 
ambiente. 

 Em 2017 foi aditado um novo anexo VIII ao Regulamento que aplica requisitos de informações 
harmonizadas para as notificações efetuadas nos termos do artigo 45.º. Estas informações são 
apresentadas aos organismos nacionais competentes e são utilizadas para resposta de emergência na 
área da saúde (os centros antivenenos). 

O anexo VIII define um identificador único de formulário que deverá constar no rótulo da mistura, 
criando uma ligação inequívoca entre uma mistura colocada no mercado e as informações 
disponibilizadas para resposta de emergência na área da saúde. Neste, é estabelecida a informação 
relativa à resposta de emergência sanitária através de requisitos harmonizados para as notificações 
dos centros antivenenos (PCN), aplicáveis a desde 1 de janeiro de 2021. De acordo com o artigo 45º  
do Regulamento CLP, as empresas que colocam misturas perigosas no mercado são obrigadas a 
fornecer informações sobre as mesmas aos organismos nacionais competentes. Os organismos 
nacionais disponibilizam esta informação aos centros antivenenos para que estes possam aconselhar 
os cidadãos ou o pessoal médico em caso de emergência.  

Estão também definidas as advertências de perigo, as recomendações de prudência e os pictogramas 
que constituem uma importante fonte de informação para a proteção no local de trabalho. 

 

Posicionamento ATIC: 

• Os produtos da indústria cimenteira são classificados, rotulados e embalados de acordo com o 
Regulamento CLP. 

• O setor tem-se adaptado às alterações impostas pelas exigentes regulamentações sobre 
substâncias químicas e misturas, cumprindo integralmente as obrigações estabelecidas nos 
textos legislativos nacionais e europeus, entre os quais se destaca o Regulamento CLP. 

• A informação harmonizada relativa à resposta de emergência sanitária e os requisitos 
harmonizados para as notificações dos centros antivenenos estão de acordo com o disposto no 
anexo VIII, sendo consideradas as fórmulas padrão aí definidas. 
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Policy Asks  

• O Regulamento CLP deve conciliar a proteção da saúde humana e do meio ambiente contra os 
riscos que os produtos químicos podem representar e a carga administrativa e financeira daí 
decorrente para as empresas da indústria de cimento. 

 

 

 

 
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 1,7 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 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. 

 
 


