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Quadro Estratégico da UE (2021-2027): mais saúde e segurança no trabalho  

 

O novo Quadro Estratégico da UE (2021-2027) tem por objetivo manter e melhorar as normas de saúde 
e de segurança para os trabalhadores, atendendo às novas circunstâncias e contexto. 

A indústria do cimento acolhe com satisfação esta iniciativa, que tem por base o anterior Quadro 
Estratégico de Saúde e Segurança no Trabalho da UE para 2014-2020, considerando a mesma como 
um relevante contributo para o combate a eventuais novas crises e ameaças.  

Para o setor, é importante tirar ilações dos resultados do anterior Quadro Estratégico, dos desafios 
então enfrentados e dos sucessos alcançados. Sendo este um elemento fulcral da saúde e segurança 
ocupacional, a ATIC considera fundamental a sua melhoria e atualização contínuas, tendo em vista 
uma cultura de trabalho cada vez mais seguro e saudável. 

A indústria cimenteira está comprometida em atingir um nível de acidentes zero - 'Zero Harm'-, 
protegendo os seus trabalhadores, visando a melhoria contínua das práticas, comportamentos e 
processos no sentido fomentar uma sólida cultura de saúde e segurança no trabalho.  

A produção, o armazenamento, o transporte e a distribuição de cimento têm riscos específicos 
associados que precisam de ser controlados, minimizados e prevenidos com antecedência.  

Além do esforço para implementar as melhores tecnologias e práticas disponíveis na área de 
segurança, o objetivo é também manter uma cultura preventiva que se traduza numa indústria do 
cimento ainda mais segura. Para isso, é fundamental promover e partilhar as melhores práticas de 
saúde e segurança disponíveis, o que envolve a compilação de orientações e práticas para minimizar 
e, sempre que possível, eliminar os riscos de saúde e segurança decorrentes das operações diárias. 

O setor procura avaliar os riscos emergentes nos locais de trabalho e as novas atividades para uma 
melhor compreensão e definição das abordagens a ter em iniciativas futuras. É possível, assim, 
contribuir para uma cultura de SST, apoiada em orientação e formação, transformando os desafios em 
oportunidades com benefícios para trabalhadores e empregadores. 

Acreditamos que a comunicação e informação partilhada, como por exemplo, a partilha de orientações 
relevantes dos parceiros sociais e das empresas no terreno, pode ajudar a facilitar a aplicação das 
disposições regulamentares europeias e nacionais. 

É essencial promover boas práticas de diálogo social (como o NEPSI - Acordo de Diálogo Social sobre 
Proteção do Trabalhador através do bom manuseio e uso de sílica cristalina e produtos que a 
contenham), complementando medidas regulatórias e a revisão da legislação com base em evidências 
científicas, viabilidade técnica, análise de impacto socioeconómico e recolha precisa de dados, 
procurando a melhoria contínua. 
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Policy Asks  

• A antecipação e a gestão de mudanças nas empresas podem ser facilitadas através da 
coordenação e do apoio a nível nacional e europeu, com iniciativas, estudos, partilha de dados, 
divulgação de boas práticas, promoção de diálogo social, incentivos/fundos e formação, entre 
outros exemplos.  

• Ser melhorada a interação entre SST e o regulamento REACH. 

• Deverão ser desenvolvidas sinergias com outras políticas da UE, por exemplo, incorporando as 
dimensões social e digital no Pacto Ecológico Europeu, evitando-se sobreposições e 
redundâncias e envolvendo todas as partes interessadas. 

 

 

 

 
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. 

 
 


