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SUMÁRIO EXECUTIVO

O Manifesto do Cimento e do Betão 
para a Construção Sustentável e para as  
Cidades do Futuro, representa o contributo 
da Indústria Cimenteira nacional e da  
cadeia de valor do cimento e do betão  
para a concretização do Novo Bauhaus 
Europeu. Tem como visão um ambiente 
edificado resiliente, verde e digital, rumo a 
um ecossistema da construção descarbo-
nizado, circular e eficiente, em termos de 
energia e recursos. Conjuga a importância 
de uma indústria competitiva e de uma  
economia robusta, com a vivência em 
espaços belos, sustentáveis e inclusivos.

O Manifesto tem como fonte de inspira-
ção o histórico Movimento Bauhaus que  
representou um dos expoentes máximos 
do modernismo no século XX. A Escola 
Bauhaus, constituída em 1919, na Alemanha, 
visou a integração da arte, dos ofícios e 
da estética no quotidiano, aperfeiçoando 
técnicas e saberes e privilegiando a 
funcionalidade e acessibilidade de cons-  
truções, estruturas, objetos. Promoveu 
uma atitude inovadora, entusiasta e cria- 
tiva na abordagem ao homem e à socie- 
dade, tendo como finalidade a resolução 
de problemas comuns. Representou uma 
nova conceção do processo artístico, 
colocando a tecnologia,  o conhecimento 
e o potencial criativo, ao serviço do 
bem-estar e da humanidade.  

Com este enquadramento, a cadeia de 
valor do cimento e do betão pretende pro-
mover uma abordagem global e ecológica 
ao ambiente construído que privilegie:  
i) produtos circulares e sustentáveis que 
incorporem resíduos e sejam os próprios 
passiveis de reciclagem, preservando a 
biodiversidade e evitando a depleção de 
recursos naturais valiosos; ii) construções 
ecológicas, duradouras e com reduzida 
manutenção, que valorizem abordagens 
de ciclo de vida, desempenho eficiente 

ao longo de toda a vida útil do edificado e  
a recarbonatação, tendo como visão um  
parque imobiliário com necessidades nulas 
de energia e zero emissões líquidas de 
gases com efeito de estufa, que assegure 
em simultâneo a segurança e proteção de 
pessoas e bens face a fenómenos climá-
ticos extremos que se preveem cada vez 
mais frequentes; iii) inclusão e responsabi-
lidade social, atendendo a aspetos como a 
produção e a economia local, a cadeia de 
fornecimento dos materiais e a integração 
da eficiência energética do parque imo-
biliário na gestão inteligente de energias 
renováveis, com impacto em termos de 
acessibilidade à habitação, pobreza ener-
gética, bem-estar e saúde dos utilizadores. 

De salientar que o betão é um compo-
nente essencial do movimento histórico 
Bauhaus, graças à sua resistência, durabi-
lidade e propriedades intrínsecas, como a 
inércia térmica, a resistência ao fogo e o iso-
lamento acústico. Para além de oferecer 
proteção e segurança, o betão permite o 
desenvolvimento de estruturas minimalistas 
e a versatilidade arquitetónica, em formas 
e cores. As Indústrias do cimento e do 
betão continuam a assumir este papel de 
relevo no ecossistema da construção e 
estão empenhadas em dar resposta aos 
desafios do Novo Bauhaus Europeu no 
presente: neutralidade carbónica, econo-
mia circular, eficiência energética, cons-
trução sustentável e transformação digital. 
Através de sinergias e trabalho conjunto, 
os diferentes atores da cadeia de valor 
do cimento e do betão assumem a res-
ponsabilidade de continuar a contribuir 
para as metas ambientais nacionais e  
da União Europeia (UE), fornecendo 
produtos hipocarbónicos para soluções 
inovadoras de construção, renovação e 
regeneração urbana que atendem às ne-
cessidades da Europa do futuro.

4 5

Neste sentido, as Indústrias de Cimento e Betão portuguesas inspiram-se, aliam-se e 
subscrevem a iniciativa “A New European Bauhaus – The Concrete Initiative Manifesto”  
que consiste neste exercício de posicionamento, compromisso e visão para o futuro, da 
respetiva cadeia de valor ao nível europeu.

O Manifesto do Cimento e do Betão para a Construção Sustentável e para as Cidades 
do Futuro apresenta dez princípios fundamentais: 1) Sustentabilidade e Neutralidade  
Carbónica; 2) Fornecimento Responsável; 3) Produção local e Circularidade; 4) Ativação 
de Energia; 5) Duração e Adaptação; 6) Expansão de Espaços Verdes e de Espaços Azuis; 
7) Respeito por Diferentes Materiais de Construção; 8) Digitalização e Acessibilidade;  
9) Mobilidade Sustentável e 10) Transformar as Cidades em Sumidouros de CO2.

HERDADE DE FREIXO,
REDONDO
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ENQUADRAMENTO I  - Novo Bauhaus Europeu - 

A Indústria Cimenteira nacional e a  
cadeia de valor do cimento e do betão 
acolhem com agrado a Iniciativa do Novo 
Bauhaus Europeu: Beleza, Sustentabili-
dade, Inclusividade. Consideram-na uma 
oportunidade para repensar a forma como 
vivemos e nos relacionamos, através de um 
design apelativo, verde, inovador e acessí-
vel. Valorizam o envolvimento de decisores 
políticos e stakeholders do ecossistema 
da construção, tendo em vista o sucesso 
desta nova iniciativa no âmbito do “Pacto 
Ecológico Europeu” .

“A descarbonização da indústria, a con-
tribuição para o combate às alterações cli-
máticas e para uma economia mais verde, 
sustentável e inclusiva são uma prioridade 
da indústria cimenteira nacional.” [1]

De salientar que a cadeia de valor do 
cimento e do betão está comprometida em 
contribuir para concretizar a visão proposta 
no Pacto Ecológico, no sentido de dotar a 
UE de uma economia competitiva e des-
carbonizada, com zero emissões líquidas 
de gases com efeito de estufa em 2050,  
eficiente em termos de utilização de energia 
e gestão de recursos, capaz de responder 
aos desafios climáticos e ambientais de 

forma preventiva e regeneradora, e de 
transformar a UE numa sociedade verda-
deiramente inclusiva.

Entre os elementos expressos no Pacto 
Ecológico que visam a transição da eco-
nomia da UE para um futuro sustentável 
rumo à neutralidade climática - ampliados 
no plano “Reforçar a ambição climática 
da Europa para 2030 - Investir num futuro 
climaticamente neutro para benefício das 
pessoas” que propôs a meta de redução 
das emissões de gases com efeito de  
estufa da UE em, pelo menos, 55% até 2030, 
em comparação com 1990 - o Roteiro 
da Indústria Cimenteira Nacional para a 
Neutralidade Carbónica em 2050 priori-
za a ambição em matéria de clima para 
2030 e 2050, o objetivo de poluição zero, 
a mobilização para uma economia circular 
e limpa, a recuperação de ecossistemas 
e biodiversidade, e a construção e reno-
vação de edifícios públicos e privados de 
forma ecoeficiente, sendo que o presente 
Manifesto do Cimento e do Betão se foca 
neste último ponto.

De referir que o Roteiro da Indústria  
Cimenteira Nacional responde em simultâ-
neo à Agenda 2030 da Organização das 
Nações Unidas (ONU), contribuindo em 
particular para os seguintes Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS): ODS 
6. Água potável e saneamento, ODS 7. 
Energias renováveis e acessíveis ODS 8. 
Trabalho digno e crescimento económico, 
ODS 9. Indústria, inovação e infraestrutu-
ras; ODS 11. Cidades e comunidades sus-
tentáveis. ODS 12. Produção e Consumo 
Sustentáveis, ODS 13. Ação climática e 
ODS 15. Proteger a Vida Terrestre.

“O Pacto Ecológico é parte integrante da 
estratégia desta Comissão para executar a 
Agenda 2030 e concretizar os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas. (...) Certos setores industriais com 
utilização intensiva de energia, como (…) 
as cimenteiras, são indispensáveis para 
a economia europeia, visto fornecerem  
várias cadeias de valor fundamentais.” [2] 

Para alcançar a ambição da UE em ma-
téria de clima, a Indústria Cimenteira (IC) 
considera fundamental disponibilizar pro-
dutos sustentáveis, inovadores e hipocar-
bónicos, em consonância com “Um novo 
Plano de Ação para a Economia Circular. 
Para uma Europa mais limpa e competitiva”. 
A IC utiliza matéria-prima virgem local e 
abundante (calcário) e, através do copro-
cessamento, tem possibilidade de recorrer 
ao uso de matérias-primas secundárias 
já descarbonatadas, para a produção de 
clínquer. Desta forma, promove a valori-
zação material e reduz, em simultâneo, as 
emissões de CO2 decorrentes do processo 
de fabrico. Como material de construção, 
o betão é durável, resistente, de fácil apli-
cação, apresenta a possibilidade de reutili-
zação e adaptação de estruturas e oferece 
proteção e segurança face a fenómenos 
climáticos extremos. Acresce que no final 
da vida útil do edifício ou infraestrutura,  
os resíduos de construção e demolição 
podem ser reciclados e reintroduzidos no 
ciclo de vida do produto. 

A circularidade é reconhecida como 
pré-requisito da neutralidade climática e 
está também presente na “Vaga de Reno-
vação na Europa para tornar os edifícios 
mais ecológicos, criar emprego e melhorar 
as condições de vida”. De salientar a este 
respeito que a cadeia de valor do cimento 
e do betão se encontra em posição privi-
legiada para contribuir para a eficiência 
energética do ambiente construído, atra-
vés da valorização da inércia térmica do 
betão, que permite menores emissões de 
CO2 associadas à utilização do parque 

imobiliário e menores consumos de energia 
para aquecimento e arrefecimento do es-
paço, com consequente impacto positivo 
na mitigação da pobreza energética. Em 
simultâneo, contribui para a melhoria das 
condições de vida e saúde dos residentes 
e ocupantes e para a criação de postos de 
trabalho a nível local.

“Mais Sustentabilidade com Cimento e 
Betão.

A cadeia de valor do cimento e do betão 
associa-se para promover a descarboniza-
ção do ambiente construído. O cimento é o 
constituinte-chave do betão, que é o pro-
duto mais consumido pelo ser humano, a 
seguir à água. É fundamental para a cons-
trução sustentável, contribui para edifícios 
inovadores e energeticamente eficientes, 
potencia a absorção de CO2 por edifícios 
e infraestruturas, minimiza os efeitos am-
bientais e os congestionamentos na área 
dos transportes, é utilizado em projetos 
de grande escala para captar energia de 
fontes renováveis e permite a construção 
de infraestruturas resistentes e duradouras 
com capacidade de adaptação às altera-
ções climáticas.” [3]
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Face ao supracitado, a cadeia de valor do cimento e do betão é essencial para a  
exequibilidade do pacote da Comissão Europeia “Objetivo 55: alcançar a meta climática 
da UE para 2030 rumo à neutralidade climática” que consiste num conjunto de propostas 
legislativas interligadas, considera a construção um dos ecossistemas prioritários para 
uma transição justa, competitiva e ecológica até 2030 e prevê o alargamento do comércio 
de licenças de emissão ao setor dos edifícios. O “Fundo Social para a Ação Climática” 
proposto visa, entre outros objetivos, atenuar o impacto desta futura tarifação de carbono, 
apoiar investimentos ecológicos em eficiência energética e renovação de edifícios, em 
descarbonização do aquecimento e arrefecimento dos espaços e na integração da  
energia de fontes renováveis, com vista a reduzir emissões de CO2 e mitigar a pobreza 
energética de agregados familiares e microempresas vulneráveis.

Estamos perante uma exigência e oportunidade única de regeneração do parque imo-
biliário e do espaço urbano da UE que importa concretizar e para a qual o “Novo Bauhaus 
Europeu: Beleza, Sustentabilidade, Inclusividade” vem dar um contributo notável. Este 
assume-se como um projeto transformador, de esperança e futuro, assente na conceção 
conjunta e colaborativa, que confere dimensão cultural e humanista ao Pacto Ecológico. 
A cadeia de valor do cimento e do betão revê-se nos propósitos enunciados, e em parti-
cular na importância de pensar a longo prazo o ciclo de vida dos ecossistemas industriais, 
privilegiando vetores de inovação, descarbonização, circularidade e sustentabilidade, 
em produtos, processos, design e soluções construtivas, sem descurar os eixos temáti-
cos propostos de ligação com a natureza e biodiversidade, recuperação de sentimento  
de pertença à comunidade e prioridade a lugares e pessoas em situação de maior  
vulnerabilidade.

 As Indústrias do cimento e do betão estão empenhadas na conceptualização e concre-
tização da transição industrial, social, ambiental e cultural preconizada no Novo Bauhaus 
Europeu, sendo o projeto “The Concrete Initiative – Solutions for Europe’s Future” parceiro 
oficial deste movimento.

“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 privile-
gia 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 durabili-
dade contribui para o excelente desempenho da construção, reduzindo custos de manu-
tenção, e a inércia térmica do betão resulta em poupanças do consumo de energia para 
aquecimento e arrefecimento do espaço, mitigando a pobreza energética.” [4]

A dimensão de inclusão é exponenciada pelo baixo custo do material que contribui 
para a acessibilidade económica, particularmente relevante para agregados vulneráveis. 
A acessibilidade física concretiza-se através da facilidade de acesso, uma vez que  
o material contribui para uma construção adequada para pessoas com mobilidade 
condicionada e/ou deficiência física. As associações nacionais do cimento e do betão e 
respetivas associadas têm presente o ideal do Novo Bauhaus Europeu de sustentabilida-
de, estética e inclusão, na abordagem aos trabalhos e propostas legislativas em curso 
na UE, nomeadamente ao nível de produto - Proposta de Regulamento que estabelece 
condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção; ao nível 

do edifício - Proposta de reformulação da Diretiva relativa ao desempenho energético dos 
edifícios; e ao nível da construção - Comunicação da Comissão sobre Ciclos do carbono 
sustentáveis e Documento de trabalho sobre Cenários para uma trajetória de transição 
para um ecossistema da construção mais resiliente, verde e digital. De salientar o contri-
buto potencial da cadeia de valor do cimento e do betão para a bioeconomia sustentável, 
para a transição para um ecossistema da construção mais resiliente, verde e digital e para 
edifícios com zero emissões e necessidades nulas de energia. Refira-se, a título de exem-
plo, a utilização de combustíveis alternativos (em substituição de combustíveis fósseis) e 
a sua transformação em energia, o que conduz a cimentos e betões com menor teor de 
carbono que consequentemente resultam em construções com menos emissões de CO2.

A inércia térmica do betão, contemplada nas fases de projeto, construção, utilização 
e renovação da obra, pode assumir-se como elemento fundamental para o desígnio de 
edifícios com zero emissões e necessidades quase nulas de energia. 

O betão é 100% reciclável no final do seu ciclo de vida, sendo possível a reciclagem 
de betão de resíduos de construção e de demolição como matéria-prima para a produção 
de cimento e de agregados para a produção de betão. Desde a otimização de estruturas 
construtivas na fase de projeto e design, até aos resíduos de construção e demolição e à 
reciclagem, o betão contribui para uma construção circular e sustentável.

Importa acrescentar que o betão é um poderoso sumidouro de CO2 e que até 25% 
das emissões de CO2 de processo, emitidas durante a produção de cimento, podem ser 
absorvidas ao longo da vida útil das estruturas e infraestruturas em betão e até mesmo 
depois, já durante as fases de demolição e reciclagem, num processo designado (re)
carbonatação.

Face ao supracitado, é fundamental uma abordagem de ciclo de vida ao ambiente 
construído, que complemente com a proposta do Novo Bauhaus Europeu, no sentido de 
uma transformação transversal e interdisciplinar a vários níveis: do global ao local. 

Importa que sejam promovidas sinergias entre políticas nacionais e governança muni-
cipal, atendendo em particular ao papel decisivo das cidades sustentáveis na transição 
climática. A necessidade de renovações profundas de habitações, infraestruturas, envol-
vente e património terá que ser articulada com a construção e digitalização de redes inte-
ligentes que integrem fontes de energia renováveis e maximizem a utilização de energias 
limpas, viabilizando cabazes energéticos ecológicos. Acresce que em termos de circu-
laridade, práticas de triagem e encaminhamento de resíduos de construção e demolição 
para reciclagem, implicam a sensibilização e intervenção de atores e decisores locais.

Não é demais salientar a este respeito o potencial de iniciativas como, por exemplo, 
a Missão Cidades que visa tornar 100 cidades europeias inteligentes e climaticamente 
neutras até 2030, ou o Pacto de Autarcas com o objetivo de alcançar e exceder, de forma 
voluntária, as metas da UE em matéria de Clima e Energia.

Ao compromisso assumido no Roteiro da Indústria Cimenteira para a Neutralidade  
Carbónica em 2050, através de uma abordagem 5C: Clínquer, Cimento, Betão (concrete), 
Construção e (re)Carbonatação, a cadeia de valor do cimento e do betão associa a sua 
adesão aos valores e princípios do Novo Bauhaus Europeu e coloca o seu conhecimento e 
experiência à disposição das Cidades, rumo a um futuro mais sustentável, belo e inclusivo.

[1] Fonte: Manifesto da Indústria Cimenteira Nacional no contexto da COP 26 | A indústria cimenteira na 
vanguarda da transformação rumo à sustentabilidade | 11.10.2021
[2] Fonte: “Pacto Ecológico Europeu” | 11.12.2019
[3] Fonte: Press release:  Protocolo de Colaboração entre ATIC e APEB com o objetivo de fomentar a  
economia circular rumo a um ecossistema da construção verde e digital. | 15.12.2021
[4] Fonte: Newsletter ATIC | Cimentar o Futuro nº 6 | 2º Trimestre 2022  
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PARTE I - Cimento e Betão na Construção Sustentável - 

Os edifícios são responsáveis por apro-
ximadamente 40% do consumo de energia 
e 36% das emissões diretas e indiretas de 
gases com efeito de estufa, relacionadas 
com energia, ao longo de toda a sua vida 
útil. Cerca de 75% do parque imobiliário é 
ineficiente e 85% a 95% dos edifícios atuais 
ainda existirão em 2050. 

Fonte: European Commission – Making Our Homes 
and Buildings fit for a Greener Future Factsheet: 
Buildings (European Green Deal package), 2021.

1º PRINCÍPIO DO MANIFESTO DO CIMENTO E DO BETÃO
- Sustentabilidade e neutralidade carbónica - 

Um futuro sustentável implica a articulação equilibrada e sinergia entre três pilares  
decisivos: ambiente, economia e sociedade. O setor cimenteiro está a concretizar o  
compromisso assumido no Roteiro da Indústria Cimenteira para a Neutralidade 
Carbónica em 2050, nomeadamente através do desenvolvimento de cimentos verdes  
para produção de betões de baixo carbono que já contribuem hoje para aplicações  
e soluções construtivas mais ecológicas.

De salientar que a Indústria Cimenteira nacional procedeu a investimentos significati-
vos em medidas de redução de impacto ambiental e em Investigação, Desenvolvimento e  
Inovação (I&D&I), num total de cerca de 206M€ entre 2005-2019. Como consequência,  
tem realizado fortes investimentos em tecnologia de ponta para reduzir os consumos  
elétrico e térmico, bem como numa gestão energética eficiente que resulta em 
consumos específicos na produção de cimento em Portugal, inferiores à média europeia.

A estratégia adotada rumo à descarbonização e os elevados investimentos realizados,  
tiveram como resultados:
• Redução superior a 14% nas emissões específicas de CO2 por tonelada de cimento 
(1990-2017), considerando a totalidade das emissões de CO2, possível devido a (i)  
melhorias na área de eficiência térmica, (ii) redução de clínquer no cimento, (iii) aumento 
do consumo de combustíveis alternativos contendo biomassa como substitutos de fontes 
de energia fóssil (cerca de 40% da Energia Total em 2019), e consequente melhoria do 
consumo de energia;

• Maximização da utilização de combustíveis alternativos (2005-2019: “Co-proces-
samento” de resíduos – 3.234 Kt) que tem permitido importar cada vez menos coque de 
petróleo e reduzir as emissões de carbono (2005-2019: Consumo de coque de petróleo 
evitado – 1.043 Kt e Emissões de CO2 evitadas graças ao “Co-processamento” – 3.118 Kt). 

Atualmente a Indústria Cimenteira apresenta um potencial limitado de redução de 
emissões de CO2, dado que as emissões relacionadas com o processo de produ-
ção de clínquer por meios convencionais, têm uma margem escassa de diminuição.  
Nesse sentido, estão em desenvolvimento tecnologias disruptivas que se espera venham 
a estar disponíveis à escala comercial próximo de 2030, para as quais são necessários 
avultados investimentos com demorado retorno económico.
Será necessário um profundo investimento em I&D&I em novos processos para fabricação 
de cimentos com menor teor de CO2. Trata-se de inovações tecnológicas como o aumento 
do coprocessamento de resíduos, o incremento da utilização de matérias-primas alternati-
vas, a utilização de novos combustíveis como o hidrogénio verde, a eletrificação de alguns 
processos industriais e a aposta em tecnologias de rutura, como a tecnologia de captura, 
utilização e armazenamento de carbono (CCUS).

MIRA DOURO 
FERREIRA BUILD POWER,

PORTO (2)

EDIFÍCIO ANTAS GREEN,
PORTO (1)
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• até 2030 prevê-se uma redução das emissões de CO2, face a 1990, de cerca de 
48% (404 kg CO2/t cimento) ao longo de toda a cadeia de valor (36% se considerarmos a 
cadeia até ao cimento), sem recurso a tecnologias de natureza disruptiva;

• entre 2030 e 2050 dar-se-á a entrada progressiva e acelerada de tecnologias de 
rutura que já existem hoje em pilotos industriais, mas que ainda não são economicamente 
viáveis à escala comercial como as tecnologias CCUS, a eletrificação parcial do processo 
e o uso massivo do hidrogénio;

• até 2050, é esperada uma redução das emissões de CO2, face a 1990, de cerca 
de 65% (274 kgCO2 /t cimento), sem recurso a tecnologias de natureza disruptiva, cuja 
disponibilidade se espera passar a existir a uma escala comercial a partir de 2030. Essas 
tecnologias destinar-se-ão a eliminar os restantes 35% das emissões de CO2 que separam 
o setor da neutralidade carbónica ao longo da cadeia de valor completa. 

Introduzindo na análise o contributo da cadeia de valor do cimento e do betão para 
a preservação da biodiversidade e de recursos naturais escassos; para o fornecimento 
responsável de produtos e valorização material de resíduos; para a eficiência energética 
do edifício e para o conforto térmico dos ocupantes; para a duração, adaptabilidade,  
reciclagem e circularidade da construção, com reduzida manutenção durante a vida útil da 
mesma; e para a captura definitiva de carbono através da (re)carbonatação, sem transferir 
o ónus de um sumidouro temporário para as gerações futuras; conclui-se que o cimento e 
o betão de baixo carbono são elementos essenciais para a construção sustentável e para 
as cidades do futuro.

É desta forma evidente o contributo do cimento e do betão para o ODS 9. Indústria, 
inovação e infraestruturas, ODS 12. Produção e Consumo Sustentáveis E ODS 13. Ação 
climática, da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável.

O cimento e o betão serão produtos sustentáveis, de baixo carbono, essenciais para 
construções ecológicas. Acresce que a cadeia de valor do cimento e do betão defende 
uma abordagem de ciclo de vida que, para além de considerar as características do  
produto per si, valoriza o contributo mesmo para o desempenho global da obra. Esta  
perspetiva abrangente e de longo prazo evidencia os benefícios e mais valias do cimento 
e do betão para a concretização dos princípios do Novo Bauhaus Europeu.

No sentido de potenciar o contributo da cadeia de valor do cimento e do betão para 
a sustentabilidade e para a neutralidade carbónica, as respetivas indústrias consi-
deram essencial que as políticas públicas, ao nível nacional e europeu, prevejam o 
seguinte:

• Abordagem de ciclo de vida ao ambiente construído, considerando o potencial de 
eficiência energética e neutralidade carbónica nas fases de projeto, construção, utilização, 
renovação e demolição dos edifícios.  É de salientar o impacto que o projeto da obra pode 
ter na descarbonização, através da desmaterialização da construção e da otimização de 
estruturas. A cadeia de valor do cimento e do betão defende ainda que a mesma lógica se 
deve aplicar à circularidade da construção, considerando a sustentabilidade na utilização 
de recursos, reutilização e reciclagem de materiais e prevenção de resíduos;

• Eficiência no processo de normalização, com o restabelecimento de um quadro 
de estabilidade que permita a adoção de normas harmonizadas e que acompanhe a ino-
vação tecnológica e de produto. A cadeia de valor do cimento e do betão acolhe o pa-
cote legislativo proposto no âmbito da Iniciativa de Produtos Sustentáveis, apoiando em  
particular a proposta de abrangência exclusiva dos seus produtos por regulação sectorial, 
através do “Regulamento dos Produtos de Construção” (RPC). Defende a valorização do 
papel do CEN neste processo, em articulação com a intervenção da Comissão Europeia 
em aspetos legais, com delimitação clara do âmbito de atuação de cada entidade, e pro-
põe a atribuição de caráter excecional aos atos delegados, a aplicar apenas em circuns-
tâncias definidas e com abrangência restrita. Alerta para o aumento previsto de custos e 
de encargos administrativos e para aspetos de confidencialidade e de propriedade de 
informação, decorrentes da digitalização;

• Contratos públicos ecológicos que valorizem e promovam a utilização de produtos 
sustentáveis, inovadores e descarbonizados, por via de especificação em cadernos de 
encargos, como é o caso dos novos tipos de cimentos com baixo teor de carbono. De 
referir que estes materiais tendem a ter um preço superior aos tradicionalmente produzi-
dos, no entanto, por serem fundamentais para um consumo responsável, justifica-se o seu 
incentivo através de compras públicas verdes. Importa ainda garantir do lado da produ-
ção, condições de concorrência equitativas que permitam a competitividade no fabrico de 
“produtos verdes”, como os cimentos e betão de baixo carbono, em Portugal e na Europa. 

- em suma - 

BARRAGEM BAIXO SABOR,
BRAGANÇA
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2º PRINCÍPIO DO MANIFESTO DO CIMENTO E DO BETÃO
- Fornecimento responsável - 

O Novo Bauhaus Europeu deve promover 
a utilização responsável e ambientalmente 
sustentável de matérias-primas, primárias e 
secundárias, na construção. As pedreiras e 
os locais de extração devem ser progressiva-
mente restaurados, durante e após as ope-
rações, e devem ser integrados conceitos 
tais como natureza temporária ou dinâmica, 
em cooperação com Organizações Não Go- 
vernamentais Ambientais. O projeto “Life 
in Quarries” desenvolveu manuais práticos 
e orientações sobre como tornar os locais 
de extração ativos, em áreas vivas para a  
natureza e para a biodiversidade.

A Associação Europeia de Cimento 
(CEMBUREAU) apresentou em 2022 o Ro-
teiro da Indústria Cimenteira Europeia para 
a Biodiversidade, dando seguimento à Es-
tratégia de Biodiversidade da UE para 2030.  
O Roteiro foca quatro áreas principais: rea-
bilitação de ecossistemas e de serviços 
ecossistémicos, iniciativa da UE relativa  
aos polinizadores, espécies invasoras e  
espécies protegidas.

Uma das prioridades da Indústria Cimen-
teira consiste na proteção, preservação e 
regeneração de ecossistemas que prospe-
ram dentro e ao redor das pedreiras - locais 
que são fonte de matérias-primas e consti-
tuem elementos fundamentais para a con-
servação da natureza. Apesar dos impactos 
que decorrem da atividade de extração  
sobre a paisagem, é ambição da Indústria 
Cimenteira contribuir para travar a perda de 
biodiversidade durante o ciclo de vida de 
uma pedreira. Acresce que o processo de 
reabilitação pode ir para além das exigên-
cias legislativas, permitir o desenvolvimento 
de novos habitats e garantir a vida animal e 
vegetal, incluindo espécies raras e amea-
çadas. A reabilitação de pedreiras contribui 
para o ODS 15 “Proteger a Vida Terrestre” 

da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvi-
mento Sustentável e para a Década da ONU 
da Restauração de Ecossistemas 2021-
2030.

De salientar que as principais matérias-
-primas utilizadas na cadeia de valor do  
cimento e do betão, i.e. calcário, no cimento 
e agregados no betão, são abundantes na 
Europa. Apesar da produção não implicar 
a extração nem o consumo de recursos es-
cassos, a indústria tem vindo a incrementar 
a utilização de resíduos e sub-produtos, em 
substituição de matérias-primas primárias, 
promovendo a valorização material. 

Acresce que a Indústria Cimenteira tem 
vindo a realizar investimentos no processo 
produtivo que permitem a substituição de 
combustíveis fósseis, como carvão e petco-
que, por combustíveis alternativos. Esta va-
lorização da energia calorífica dos resíduos 
resulta numa menor dependência energética 
de combustíveis fósseis de países terceiros, 
permite diminuir a quantidade de resíduos 
depositados em aterro e contribui para um 
menor nível de emissões de CO2.

A resiliência da cadeia de valor do cimento 
e do betão contribui para o fornecimento  
responsável de materiais destinados à cons-
trução, renovação e reabilitação de edifícios 
e infraestruturas. É de salientar que a Indús-
tria Cimenteira manteve a sua atividade du-
rante a pandemia de Covid-19, assegurando 
postos de trabalho e contribuindo para a es-
tabilidade social, contribuindo - inclusive em 
circunstâncias excecionais e imprevisíveis 
- para o cumprimento do ODS 8. Trabalho 
digno e crescimento económico da ONU. 
Sendo uma indústria de base local, não foi 
particularmente afetada nos seus forneci-
mentos, exceto no que respeita ao aumento 
brutal do preço de energia decorrente da 
atual situação de guerra na Europa.

VIADUTO DE VILA  
POUCA DE AGUIAR,

VILA REAL 

PONTE  
VASCO DA GAMA,

LISBOA
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3º PRINCÍPIO DO MANIFESTO DO CIMENTO E DO BETÃO
- Produção local e circularidade - 

O Novo Bauhaus Europeu deve privilegiar materiais de construção produzidos localmente, 
evitando o transporte de longa distância que gera consumos energéticos e emissões de CO2, 
apoiando as economias locais e garantindo a segurança das cadeias de abastecimento. 

Num mundo com recursos finitos, a reciclagem de resíduos de construção e demolição é 
uma componente fundamental para uma abordagem circular que permitia à Europa ser autos-
suficiente, garantindo agregados primários de origem responsável e sustentável para o Novo 
Bauhaus Europeu. De salientar que em alguns casos, os produtores de betão já disponibilizam 
misturas de betão que contêm até 100% de agregados reciclados. 

A Indústria Cimenteira é fundamental para a economia local, nacional e europeia e assume 
essa responsabilidade em total consonância e respeito pelos princípios ambientais expressos 
no atual enquadramento legislativo. Caracteriza-se pela elevada componente nacional do seu 
valor acrescentado (mais de 70% do VAB do sector) e tem um efeito multiplicador relevante 
na economia – estima-se que por cada euro de valor acrescentado na fileira de cimento e 
betão são gerados cerca de €3 na economia. O setor emprega, direta e indiretamente, 5.100 
pessoas, valorizando o cumprimento do ODS 8. Trabalho digno e crescimento económico, da 
Agenda 2030 da ONU para o desenvolvimento sustentável.

O setor também tem sido um interlocutor privilegiado das estratégias constantes das am-
bições de sustentabilidade nacionais e europeias tendo colocado as mesmas no centro das 
suas prioridades, ao apoiar a transição para uma economia mais circular, em que os produtos, 
materiais e recursos se mantêm na economia o máximo de tempo possível, numa perspetiva 
de ciclo de vida, e a produção de resíduos se reduz ao mínimo, por via do reaproveitamento 
dos mesmos. Neste sentido, o Setor contribui para desenvolver uma economia sustentável, 
eficiente em termos de recursos e competitiva.

A Indústria Cimenteira nacional contribui há duas décadas para a Economia Circular,  
através da utilização de combustíveis e matérias-primas alternativas, num processo desig-
nado por coprocessamento. Atualmente, o coprocessamento é uma realidade em todas as 
cimenteiras do país, tendo vindo a afirmar-se como uma solução muito eficaz para a gestão 
de resíduos em Portugal. 

Esta atividade representa um contributo valioso para a transição do setor, promovendo a 
reintrodução dos resíduos na economia como recursos. Entre 2005 e 2019, o coprocessamen-
to permitiu evitar, em média, cerca de 230 mil de toneladas de CO2 por ano, traduzindo-se 
em poupanças acumuladas de 3 milhões de toneladas de CO2. A utilização de combustí-
veis alternativos em substituição do petcoque permitiu evitar a importação de cerca de 1 milhão 
de toneladas deste combustível, com o consequente impacto ao nível da redução das  
emissões de CO2 e contributo para a balança comercial nacional.

A circularidade da cadeia de valor do cimento e do betão é reforçada através da (re)intro-
dução de resíduos de demolição e construção (RCD) no processo. De facto, no final do ciclo 
de vida, o betão é 100% reciclável, podendo ter vários destinos, tais como ser utilizado en-
quanto agregado na produção de mais betão ou como constituinte numa base de pavimento. 

A gestão eficiente de resíduos de demolição e construção - incluindo a separação e triagem 
dos mesmos em obra, bem como o encaminhamento para a Indústria Cimenteira dos resíduos 
com viabilidade de utilização - conjugada como a simplificação e celeridade do licenciamento 
urbanístico, pode representar um contributo importante para a economia circular e para uma 
maior eficiência na atividade de renovação sustentável das cidades.

Entre as políticas públicas adequadas que poderiam contribuir para o fornecimento 
responsável pela cadeia de valor do cimento e do betão, são de destacar as seguintes:

• Objetivo “zero deposição em aterro” de resíduos não recicláveis e com potencial de 
coprocessamento. Poderia ser atingido através do aumento da taxa de gestão de resíduos 
(TGR) para deposição em aterro e por apoio a investimentos que potenciem a construção  
a montante da infraestrutura adequada de separação e tratamento, para produção de  
combustíveis alternativos de qualidade;

• Revisão da TGR com isenção das operações de coprocessamento;

• Acesso a fontes de biomassa em condições concorrenciais com outros setores;

• Acesso a resíduos de construção e demolição, incluindo os existentes em aterro com 
viabilidade de utilização;

• Triagem em obra e encaminhamento de RCDs para a Indústria do Cimento e para a In-
dústria do Betão Pronto e Agregados, o que implica menores custos económicos e ambientais 
de logística, através de bancos de materiais para reaproveitamento;

• Valorização da (re)incorporação de RCDs pelo ecossistema da construção através dos 
cadernos de encargos de compras públicas sustentáveis e circulares.

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA NADIR AFONSO,
CHAVES
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4º PRINCÍPIO DO MANIFESTO DO CIMENTO E DO BETÃO
- Ativação e armazenagem de energia - 

A inércia térmica do betão consiste na capacidade do betão de armazenar energia e pos-
teriormente a libertar de forma gradual, contribuindo para regular a temperatura no interior do 
edifício e evitar a utilização de equipamentos de aquecimento e arrefecimento do espaço.  
Contribui para edifícios mais eficientes em termos energéticos, com menores emissões de 
CO2 associadas, e melhora o bem-estar e conforto dos ocupantes. 

O betão apresenta também a capacidade de servir de bateria térmica, armazenando calor 
que poderá ser dispensado a sistemas de distribuição e aquecimento, maximizando o poten-
cial das instalações solares e contribuindo para a redução dos picos de consumo das redes.

A dupla transição verde e digital permite uma nova visão sobre o parque imobiliário, enca-
rando os edifícios, tradicionais utilizadores passivos de energia, como potenciais participantes 
no sistema energético, através da ativação de energia térmica incorporada nos mesmos. 

Em coerência com a dimensão transdisciplinar e inovadora do Novo Bauhaus Europeu, a 
cadeia de valor do cimento e do betão está em condições de contribuir para a transformação 
dos edifícios em agentes ativos do sistema que fornecem energia para redes inteligentes e 
facilitam a acomodação de fontes diversas de energia limpa, nomeadamente as renováveis.

As indústrias de cimento e de betão consideram a ativação da inércia térmica do material  
e a capacidade de armazenamento da estrutura, integradas em sistemas inteligentes de  
gestão de energia, como contributos de relevo para o desenvolvimento urbano ecológico e 
sustentável.

O betão, graças à ativação de massa térmica, terá um papel preponderante para atingir o 
objetivo citado, conforme demonstrado num estudo realizado pela 3E. O projeto de habitação 
social MG22 na cidade de Viena incluiu a massa térmica no projeto do edifício e aproveitou 
ao máximo os benefícios proporcionados pelo betão, o que permitiu aos habitantes benefi-
ciarem de um maior conforto térmico ao longo das estações e reduzir as contas de energia. 
Em simultâneo, os edifícios podem-se tornar uma parte inteligente da rede elétrica, permitindo 
compensar os picos de consumo e aumentar a eficiência geral do sistema.

Desta forma, a inércia térmica nas soluções construtivas em cimento e betão constitui um 
contributo fundamental para a eficiência energética dos edifícios e, consequentemente, para 
a construção sustentável. Não é demais salientar o impacto social em causa, uma vez que as 
populações mais vulneráveis tendem a habitar construções com pior desempenho energético 
e têm menores possibilidades de suportar faturas energéticas elevadas, incorrendo em situa-
ções de pobreza energética com prejuízos nas condições de saúde e na qualidade de vida.

Importa considerar que o betão é também um material de excelência e objeto de escolha 
para equipamentos de energia renovável (fundações e até mesmo o fuste) e rodovias de pavi-
mento rígido para veículos de transporte pesados, com repercussões significativas em termos 
de poupanças de energia e fornecimentos de energia sustentável.

São assim de salientar os contributos significativos da cadeia de valor do cimento e do 
betão para o ODS 7. Energias renováveis e acessíveis, ODS 9. Indústria, inovação e infraes-
truturas e para ODS 11. Cidades e comunidades sustentáveis da Agenda 2030 da ONU para 
o Desenvolvimento Sustentável.

No que respeita a políticas públicas adequadas à ativação da inércia térmica dos  
edifícios, é de salientar a proposta de reformulação da Diretiva relativa ao Desempenho 
Energético dos Edifícios que estabelece como objetivo um parque imobiliário com emis-
sões zero, totalmente descarbonizado em 2050. A cadeia de valor do cimento e do betão 
apresenta as seguintes recomendações relativamente à mesma:

• Salienta a importância de substituir a proposta de armazenamento temporário de  
carbono no edifício, por captura definitiva de carbono, evitando transferir o ónus das  
alterações climáticas para as gerações futuras;

• Propõe a valorização do período de vida útil da construção, sugerindo que os edifícios 
projetados para um período mais longo sejam recompensados no cálculo do potencial de 
aquecimento global;

• Recomenda que a ativação da energia térmica seja reconhecida em complemento à 
inércia térmica passiva, no sentido de tornar os edifícios agentes ativos no sistema energético.

TERMINAL DE CRUZEIROS DO PORTO DE LEIXÕES,
PORTO
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5º PRINCÍPIO DO MANIFESTO DO CIMENTO E DO BETÃO
- Durabilidade e adaptação - 

Numa ótica de gestão eficiente de recursos, os edifícios e as infraestruturas devem ser 
projetados e construídos visando um período de vida útil eficiente o mais longo possível e 
contemplando intervenções de manutenção e renovação limitadas. 

Para além da versatilidade, custo económico, produção local, entre outras características, 
a durabilidade do cimento e do betão, mesmo quando aplicado em ambientes agressivos, 
consiste numa das propriedades do material mais interessantes a explorar. Devido às suas 
características, muitas das estruturas construídas em betão, mesmo com mais de 50 anos, 
podem facilmente ser reutilizadas e adaptadas.

Isto significa que os edifícios duradouros, com períodos de vida útil longos, devem ser  
facilmente remodelados para novos usos, para evitar uma maior impermeabilização do solo e 
a necessidade de novas infraestruturas. Os componentes da construção devem ser concebidos 
para poderem ser reutilizados em novos edifícios, como novos componentes de edifícios, e/ou 
após a demolição, como agregados reciclados. 

O Novo Bauhaus Europeu deve considerar qual a melhor forma da renovação ou recons-
trução e abranger a extensão da vida útil dos edifícios. Este é já o caso de alguns edifícios 
de betão que são reformados mantendo a sua estrutura inicial. De referir que o prémio Mies 
van der Rohe da União Europeia foi atribuído em 2019 aos arquitetos Lacaton e Vassal, Druot, 
Hutin que também receberam o prémio Pritzker em 2021, justamente por um projeto de  
renovação em Bordéus, no qual os edifícios sociais renovados utilizaram a estrutura de betão 
existente e novos elementos de betão pré-fabricado para ampliar a área de residência dos 
habitantes. Está provado que não só a reconstrução, mas também as renovações profundas, 
podem transformar os lugares onde vivemos e aumentar a qualidade de vida dos cidadãos.

Em Portugal temos um excelente exemplo de durabilidade e adaptação, já com alguns 
anos, que é a obra do Professor Edgar Cardoso de alargamento do tabuleiro e reforço da 
Ponte D. Luís sobre o Rio Tejo em Santarém, uma estrutura em fim de vida que foi objeto de 
reforço, alongando a sua vida útil por várias décadas e continuando a mesma, ainda hoje, em 
serviço.

Em última análise, quando a reutilização de uma estrutura de betão ou de outros artefactos 
à base de betão não for possível, no final da vida útil, o betão deve ser reciclado. A reciclagem 
do betão deve ser promovida por meio de uma regulamentação forte e através de códigos de 
construção que incentivem a posterior separação dos materiais através de demolição / des-
construção cuidadosa, reciclagem avançada e outros desenvolvimentos tecnológicos, com 
vista à total utilização do potencial de absorção do CO2 no betão, de forma prática e económi-
ca. Tal prática exigirá a adoção de abordagens do tipo ‘do berço ao berço’, na produção de 
cimento e betão, que evitem o envio do produto para aterro e maximizem a absorção de CO2 
emitido durante a fabricação.

Importa ter em atenção os efeitos das alterações climáticas no edificado e salientar a impor-
tância de materiais de construção resistentes e duradouros, que contribuam para estruturas 
resilientes, capazes de proteger pessoas e bens, em caso de fenómenos climáticos extremos. 
Propriedades como a resistência do betão ao fogo e a capacidade sísmica, são também mais-
-valias a considerar. De salientar ainda que a cadeia de valor do cimento e do betão tem um 
papel relevante a desempenhar na proteção costeira, exponenciado pelos efeitos do aque-
cimento global, em particular em zonas de risco elevado de erosão e de inundação. Neste 
sentido, o cimento e o betão desempenham um papel relevante na concretização do ODS 9. 
Indústria, inovação e infraestruturas e do ODS 13. Ação Climática, da Agenda 2030 da ONU 
para o Desenvolvimento Sustentável.

MAAT,
LISBOA

MAAT,
LISBOA
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PARTE II - Cimento e Betão nas Cidades do Futuro - 

55% da população mundial vive em 
centros urbanos, proporção que deverá 
ascender a 70% em 2050 segundo es-
timativas da OCDE, 80% dos materiais 
e energia são consumidos nas cidades 
e 70% das emissões de CO2 têm origem 
nas cidades.

Fonte: Business Council for Sustainable Develo-
pment (BCSD) Portugal – Cidades Sustentáveis,  
A transformação Urbana em 7 passos, 2021.

6º PRINCÍPIO DO MANIFESTO DO CIMENTO E DO BETÃO
- Expansão de espaços verdes e azuis -

Perante a expansão dos centros urbanos, é imperativo transformar as cidades em ecos-
sistemas sustentáveis e inteligentes, capazes de responder às necessidades e expecta-
tivas da população. O Novo Bauhaus Europeu reúne as condições necessárias para pro-
mover uma agenda urbana que vá além dos edifícios, permitindo que a densificação crie 
oportunidades para repensarmos a nossa relação com a natureza e com a biodiversidade.

Graças à sua resistência, o cimento e o betão, material de escolha para a construção 
de edifícios em altura, permite que os arquitetos realizem projetos criativos e engenhosos. 
Desta forma, contribui para soluções que permitem libertar mais espaços verdes e  
azuis, i.e. locais com presença de vegetação e água, em cidades com design e conceito  
inovador.

A presidente da Comissão Europeia, U. von der Leyen, expressou a sua admiração 
pelo edifício Bosco Verticale em Milão, um ótimo exemplo de como as estruturas de betão 
estimulam a criatividade arquitetónica e trazem a natureza de volta ao centro de nossas 
cidades.

De salientar, perante a situação de seca crescente no território europeu, a importância 
da cadeia de valor do cimento e do betão para a construção de reservatórios de água e 
barragens, bem como de infraestruturas para a eficiente distribuição deste recurso natural 
escasso e valioso.

O cimento e o betão são fundamentais para o cumprimento do ODS 6. Água potável e  
saneamento, ODS 9. Indústria, Inovação e Infraestruturas e ODS 11. Cidades e comunidades 
sustentáveis, da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. 

7º PRINCÍPIO DO MANIFESTO DO CIMENTO E DO BETÃO
- Respeito  por diferentes  materiais de construção - 

MIRAMAR TOWER,
PORTO

O Novo Bauhaus Europeu deve promover a coexistência e sinergia na aplicação de vários 
materiais de construção na obra e garantir que a escolha é orientada para a eficiência global 
do projeto. Nenhum edifício é constituído apenas por um material, sendo crucial a capacidade 
e conhecimento dos arquitetos e designers para selecionar e potenciar as qualidades de cada 
produto, no sentido de obter a melhor solução conjunta e um resultado otimizado ao nível do 
ambiente construído. 

Ao nível do poder decisório e da atividade legislativa, é fundamental o respeito estrito pela 
neutralidade do material, evitando favorecer um produto em detrimento de outro(s), o que iria 
originar distorções da concorrência entre produtos e entre as respetivas indústrias. Em sentido 
inverso, importa privilegiar o desempenho global do edifício, proporcionado pelo material, 
bem como o contributo deste para a sustentabilidade do ambiente construído, evitando a 
recomendação de um produto específico.É entendimento da cadeia de valor do cimento e do 
betão que a seleção de materiais deve ter por base a Avaliação do Ciclo de Vida do edifício, 
explorando as possibilidades da digitalização nas fases de projeto e construção da obra e 
valorizando as melhores condições para a utilização ecológica do edifício, durante o respetivo 
tempo de vida útil. Numa lógica de circularidade, importa atender às possibilidades de inter-
venção na construção, com reutilização, reabilitação e renovação das estruturas e considerar 
a viabilidade de reciclagem de resíduos de construção e demolição. Neste sentido, as Indús-
trias de Cimento e de Betão defendem a promoção da avaliação do ciclo de vida em todas as 
políticas e regulamentos afetos à Construção. Um bom exemplo desta prática de transparên-
cia e equidade, foi o processo adotado pelo promotor imobiliário do conjunto habitacional BRF 
VIVA em Gotemburgo que avaliou opções de construção em betão e madeira. A avaliação de 
impacto ambiental foi realizada em conjunto com os principais especialistas em avaliação do 
ciclo de vida e declarações ambientais de produto para madeira (SP Trä) e para betão (CBI). 
O relatório conjunto demostrou que, usando a norma europeia EN 15978 referente à susten-
tabilidade das obras de construção (declarações ambientais dos produtos: regras de base 
para as categorias de produtos de construção) para avaliação do desempenho ambiental dos 
edifícios, não há diferenças significativas em relação ao potencial de aquecimento global entre 
soluções de betão de e madeira.

De referir que estão atualmente disponíveis publicamente Declarações Ambientais de Pro-
duto (DAP) médias europeias, para três tipos de cimento (CEM I, CEM II e CEM III), elaboradas 
pela Associação Europeia de Cimento (CEMBUREAU), de acordo com a EN 15804. Estas 
declarações destinam-se essencialmente à comunicação “Business-to-Business” e fornecem 
dados mensuráveis e verificáveis, contribuindo com informação ambiental relevante para a 
avaliação de sustentabilidade do edificado. 

Está em causa o contributo para o cumprimento do ODS 12. Produção e consumo  
sustentáveis, da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável.

TERMINAL DE CRUZEIROS 
 DE LISBOA
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No que respeita a políticas públicas adequadas ao respeito pelos diferentes mate-
riais de construção, a cadeia de valor do cimento e do betão recomenda:

• Respeito pelo princípio da neutralidade do material, no sentido de evitar distorções 
de concorrência no mercado. É fundamental que a neutralidade seja estritamente respei-
tada em todo o processo legislativo, ao nível nacional e da UE, evitando o favorecimento 
de um material em detrimento de outro(s) produto(s) concorrentes;

• Promoção de Avaliações de Ciclo de Vida do edifício, na seleção dos materiais de 
construção e na avaliação do contributo dos mesmos para o desempenho sustentável das 
soluções construtivas;

• Valorização do complexo processo de normalização, cooperativo e colaborativo, 
nomeadamente através da consideração da EN 15978 na seleção de dados, definição  
de cenários e elaboração de cálculos, para avaliar o desempenho ambiental e a  
sustentabilidade das obras.

• Compatibilidade de soluções conjuntas de grande benefício arquitetónico, entre 
construções mistas que podem oferecer soluções interessantes. Também a interligação 
entre materiais de forma a aumentar o teor de materiais renováveis no betão, como seja a 
articulação do betão estrutural com resíduos de madeira e ou cortiça, apresenta grande 
potencial. Refira-se, a título de exemplo, o Terminal de Cruzeiros de Lisboa que se revela 
um exemplo sustentável, adicionando benefícios ao nível da acústica, isolamento térmico 
e leveza que conduz a uma redução global de volumes e, consequentemente, de pegada 
ambiental.

8º PRINCÍPIO DO MANIFESTO DO CIMENTO E DO BETÃO
- Digitalização e acessibilidade - 

Os edifícios inteligentes serão parte integrante das cidades do futuro. A introdução de 
novas tecnologias irá permitir otimizar o dimensionamento de estruturas construtivas, com 
recurso a métodos de cálculo, dimensionamento e execução cada vez mais eficazes.

A transição digital é já uma evidência para as Indústrias de cimento e de betão.  
A fabricação passará a ser controlada digitalmente através da análise de padrões de 
dados e inteligência artificial, permitindo obter uma maior consistência e qualidade do 
produto para as mais diversas aplicações. A digitalização oferece oportunidades signifi-
cativas para reduzir as emissões de CO2 associadas à produção do betão, e também a 
quantidade de água usada, como resultado da otimização da pasta (cimento e finos) no 
projeto da mistura do betão.

Acresce que a digitalização do betão poderá proporcionar economia e bem-estar,  
sobretudo na fase de utilização do edifício. Com a introdução de sensorização inteligente, 
será possível o controlo térmico e de iluminação dos espaços de forma completamente 
autónoma, o que promoverá economia de energia significativa.

Melhores dados e sistemas de processamento dos mesmos permitirão às empresas 
otimizar os agregados e as composições dos vários tipos de betão, bem como calcular 

a quantidade exata de betão necessária aos trabalhos e às aplicações em vista. Ao nível 
da construção, serão utilizados dados referentes ao cimento e ao betão para determinar 
o teor em carbono dos edifícios a construir e o desempenho energético dos mesmos ao 
longo do respetivo ciclo de vida.

O setor europeu da construção tem vindo a investir na digitalização para otimizar o custo 
da habitação e melhorar o ritmo de renovação e construção de novos edifícios, sendo o 
Building Information Modeling (BIM) um dos contributos relevantes para a digitalização da 
construção.

É entendimento da cadeia de valor do cimento e do betão que o Novo Bauhaus Europeu 
deve apoiar fortemente a revolução digital na construção, promovendo a implementação 
de ferramentas como o BIM que, não só permite construir novos edifícios, mas tem em 
consideração a forma como os edifícios e as infraestruturas estão conectados. 

A maioria dos países europeus está a progredir rapidamente em relação ao BIM no que 
respeita às infraestruturas. Um exemplo interessante de como o BIM está a mudar e a me-
lhorar edifícios e infraestruturas é a Ponte Randselva localizada na Noruega, a ponte mais 
comprida do mundo construída sem desenho, em betão e baseada apenas em modelos 
BIM. Em Portugal, o edifício do Terminal de Cruzeiros de Leixões é um exemplo excelente, 
em que o BIM permitiu construir uma arquitetura arrojada que seria inviável com os meios 
tradicionais.

A versatilidade do betão permite a sensorização e digitalização embutida no mate-
rial, o que o torna um dos materiais de construção com maior potencial para utilizações  
inteligentes. Ao proporcionar um meio resistente e protetor de sistemas digitais, o betão é 
ideal para aplicações em espaços urbanos, nomeadamente de sensores de iluminação,  
carregamentos de equipamentos por indução, sinalética informativa e de segurança,  
laser, monitorização de sinais vitais, entre outros).

O carregamento elétrico por indução de veículos é já hoje uma realidade que certamente 
terá um crescimento visível nos próximos anos, facilitando a mobilidade elétrica.

O cimento e betão contribuem, também através da digitalização, para o ODS 11. Cida-
des e comunidades sustentáveis e para o ODS 12. Produção e Consumo Sustentáveis, da 
Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável.

Perante o supracitado, é evidente e inquestionável o compromisso da cadeia de valor 
do cimento e do betão com a digitalização e com o desenvolvimento das oportunidades 
decorrentes da mesma, para efeitos de sustentabilidade do produto, da indústria e do am-
biente construído. No entanto, a recolha de dados e a digitalização têm de ter em con-
sideração o propósito ao qual se destinam e, nesse sentido, é salientado o seguinte:

• O setor acolhe favoravelmente os objetivos da Iniciativa de Produtos Sustentáveis, 
mas considera ser crucial assegurar um quadro normativo e legislativo europeu consis-
tente e articulado, que evite duplicação de exigências de informação e reporte digital, já 
estipuladas noutras iniciativas;

• É entendimento desta cadeia de valor que o Passaporte Digital de Produto se  
deveria restringir a produtos de utilização final, ou seja, eventualmente pré-fabricados, 
argamassas e betão, excluindo o clínquer e o cimento. A informação a disponibilizar seria 
a decorrente de uma análise química laboratorial, com indicações de potencial de recicla-
gem. Os dados fornecidos nunca poderiam revelar, direta ou indiretamente, informações 
comerciais de carácter confidencial, colocar em causa direitos de propriedade intelectual, 
nem permitir “reverse engineering”.
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9º PRINCÍPIO DO MANIFESTO DO CIMENTO E DO BETÃO
- Mobilidade sustentável - 

É fundamental que o Novo Bauhaus  
Europeu considere a renovação e o desen-
volvimento de infraestruturas de transporte 
ambientalmente sustentáveis, tais como 
estações ferroviárias, sistemas de trans-
porte coletivo ou ciclovias, no sentido de 
garantir a mobilidade de pessoas e permitir 
a libertação de mais espaços verdes e 
azuis, em benefício dos cidadãos e da  
natureza.

De salientar que num contexto de den-
sificação populacional crescente, a mo-
bilidade sustentável é uma componente 
essencial na solução para a poluição em 
meios urbanos, representando benefícios 
para a saúde, para a sociedade e para o 
ambiente.  

A cadeia de valor do cimento e do betão 
alerta para a importância da avaliação do 
ciclo de vida e para a necessidade de 
considerar - na construção, conservação 
e reabilitação de infraestruturas de trans-
porte - fatores como a gestão eficiente  
de recursos naturais e a minimização do 
impacto do transporte.

O cimento e o betão são elementos-chave, 
em infraestruturas orientadas para a mobi-
lidade sustentável. Graças à sua durabili-
dade intrínseca, o betão tem a capacidade 
de melhor satisfazer as necessidades de 
transporte, conjugando eficiência e baixos 
custos de manutenção.

De salientar, como caso de sucesso, 
a Estação Ferroviária Marexhe & Herstal 
na Bélgica, que recebeu o Grand Prix  
d’Architecture de Wallonie, proporcionou 
um novo mix de atividades urbanas e criou 
um espaço aberto para uma vida citadina 
mais ativa e melhor planeada. 

Importa ter ainda em atenção, questões 
de saúde e segurança. Por exemplo, em 
caso de incêndio, os pavimentos de betão 
em túneis asseguram maior segurança 

para pessoas e para a estrutura, compa-
rativamente a outros materiais. O betão 
é inerte, não inflamável e não liberta  
fumos, gases tóxicos nem substâncias no-
civas, permitindo a evacuação das vias e a  
intervenção de bombeiros e equipas de 
salvamento. Acresce que os pavimentos 
em betão oferecem elevado nível de refle-
tância, o que favorece a visibilidade, e pro-
porcionam uma melhor aderência ao solo, 
o que resulta em distâncias de travagem 
mais curtas, reduzindo a probabilidade de 
acidentes. 

De salientar ainda a durabilidade e lon-
gevidade dos pavimentos em betão, o que 
permite evitar o consumo de matérias-
-primas e recursos adicionais, gastos de  
energia e emissões de CO2. A necessidade 
reduzida de manutenção ao longo da vida 
útil do pavimento, minimiza perturbações 
do tráfego e garante a rápida retoma da 
operacionalidade. No final de vida, o pa-
vimento em betão pode ser reciclado em 
agregados que podem ser reutilizados em 
camadas de base ou em novo betão.

Em suma, o cimento e o betão contri-
buem para a mobilidade sustentável e 
para o cumprimento do ODS 9. Indústria, 
inovação e infraestruturas e do ODS 11. 
Cidades e comunidades sustentáveis, da 
Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvi-
mento Sustentável.

10º PRINCÍPIO DO MANIFESTO DO CIMENTO E DO BETÃO
- Transformar as cidades em “sumidouros de CO2 -  

É do conhecimento geral que, à medida 
que as plantas absorvem o dióxido de 
carbono através da fotossíntese, as flores-
tas atuam como um sumidouro global de 
CO2. Nesse sentido, qualquer exploração 
inadequada das florestas pode impactar 
negativamente o equilíbrio global da  
biodiversidade e dos ecossistemas.

Menos conhecido é o facto de o betão 
e as argamassas, integradas no ambiente 
construído, nas cidades e nas infraestrutu-
ras, também absorverem CO2 ao longo da 
sua vida. Ao contrário dos produtos à base 
de madeira, que libertam o seu dióxido de 
carbono na atmosfera no final de sua vida 
útil, as estruturas em betão absorvem o 
dióxido de carbono de forma permanente. 

O betão é um poderoso sumidouro de 
CO2, conforme reconhecido no Relatório 
do “Intergovernamental Panel on Climate 
Change” (IPPC). De facto, as fases não-
-carbonatadas de cimento, presentes no 
betão e nas argamassas, absorvem CO2 
de uma forma natural ao longo do seu ciclo 
de vida. Até 25% das emissões de CO2 de 
processo, emitidas durante a produção de 
cimento, podem ser absorvidas ao longo 
da vida útil das estruturas e infraestruturas 
em betão e até mesmo depois, já durante 
as fases de demolição e reciclagem, tra-
tando-se de uma compensação natural 
para o equilíbrio químico das emissões 

produzidas aquando da fabricação do  
cimento. A quantidade real de absorção de 
CO2 depende de uma série de parâmetros, 
incluindo a classe de resistência, as con-
dições de exposição, a espessura do ele-
mento de betão, o cenário de reciclagem 
e uso secundário. O efeito de (re)carbona-
tação aumenta após a demolição de um 
edifício ou até de uma estrutura, uma vez 
que os agregados reciclados depois de 
britados possuem uma superfície especí-
fica mais elevada e potenciam a absorção 
do CO2 do ar ambiente. Este é mais um dos 
contributos da cadeia de valor do cimento 
e do betão para o objetivo de descarboni-
zação preconizado pela UE.

É entendimento das Indústrias de ci-
mento e de betão que a (re)carbonatação 
de betão ao longo do seu ciclo de vida 
deve, por conseguinte, ser reconhecida na 
contabilidade das emissões de CO2, nas 
metodologias de determinação do conteú-
do carbónico das soluções construtivas e 
nas certificações como um processo efe-
tivo de remoção de CO2 da atmosfera (net 
carbon removals).

O Novo Bauhaus Europeu deve promo-
ver as cidades como “sumidouros de car-
bono”, ao explorar todo o potencial de (re)
carbonatação do betão, incentivando, por 
exemplo, a exposição total das superfícies 
de betão nas estradas e pavimentos. De 
salientar a este respeito, o projeto francês 
‘FastCarb’ que utiliza a recarbonatação 
para melhorar as propriedades dos agre-
gados reciclados e capturar CO2 no betão.

As Indústrias de Cimento e de Betão 
dão um contributo inestimável, cientifi-
camente comprovado mas politicamente 
ainda pouco valorizado, para o ODS 11. 
Cidades e comunidades sustentáveis e 
para o ODS 13. Ação Climática, da Agenda 
2030 da ONU para o Desenvolvimento 
Sustentável.

CASA DAS HISTÓRIAS 
PAULA REGO

CASCAIS



POLÍTICAS PÚBLICAS ADEQUADAS

Com base no exposto, é evidente que o Cimento e o Betão são materiais de excelência 
que podem contribuir de forma muito significativa para a concretização dos ideais de  
sustentabilidade, estética e inclusão preconizados no Novo Bauhaus Europeu. No sentido de 
integrar as soluções já disponíveis e exponenciar a criatividade e inovação, as Indústrias de 
Cimento e de Betão apresentam as seguintes recomendações, a considerar no desenvolvi-
mento de legislação e políticas pela UE, Estados Membros e instituições de poder local:
• Incentivar a adoção de soluções de baixo carbono
• Promover a ativação da massa térmica
• Assegurar a neutralidade do material
• Garantir a avaliação completa do ciclo de vida
• Reconhecer a (re)carbonatação

Cimento e Betão no Novo Bauhaus Europeu | Construção Sustentável e Cidades do Futuro
As Indústrias do Cimento e do Betão consideram fundamental a existência de um  
enquadramento político global, coerente e articulado, ao nível das diferentes políticas  
ambientais e económicas, de construção e reabilitação, de infraestruturas e de edifícios; 
Salientam a importância do respeito estrito pelo princípio de neutralidade do material, para 
evitar distorções da concorrência entre indústrias e entre produtos, na área da construção; 
Recomendam a promoção de declarações ambientais de produto e de análise de ciclo 
de vida de edifícios, em todos os processos legislativos, normas e regulamentos, instrumentos 
de financiamento, análises de investimento e atividades de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação, relativos ao ecossistema da construção; Propõem uma abordagem global 
que considere as fases de projeto e construção da obra, a durabilidade das estruturas, a  
necessidade de manutenção durante a utilização, a recarbonatação definitiva e o poten-
cial em fim de vida, incluindo a possibilidade de adaptação das estruturas a outros fins, 
a sua reutilização, reabilitação, reconstrução, reciclagem e circularidade; Salientam a im-
portância da circularidade na construção, com utilização eficiente de recursos, reutiliza-
ção de materiais, reciclagem e prevenção de resíduos; Defendem a valorização da inércia  
térmica, que contribui para o conforto térmico dos residentes e reduz as necessidades 
de aquecimento e arrefecimento do espaço, nomeadamente na revisão da proposta de  
diretiva relativa ao desempenho energético dos edifícios; Recomendam a combinação 
da inércia térmica com sistemas de gestão de fontes de energia renováveis, no sentido 
de favorecer a transição dos edifícios, de consumidores para agentes ativos, nas  
redes de energia; Propõem que a ativação da inércia térmica deve ser articulada com o 
meio envolvente, a digitalização inteligente e sistemas que integrem energias renováveis,  
contribuindo para o planeamento urbano, para a renovação das cidades, para a susten-
tabilidade do ambiente construído e para as cidades inteligentes do futuro; Consideram 
que a digitalização da construção representará um contributo decisivo para os edifícios e 
cidades inteligentes do futuro e que importa articular construções inovadoras e versáteis 
com redes de infraestruturas digitais, bem como conjugar a gestão da mobilidade com 
obras de pavimentação, em “smart cities”; Alertam que a resiliência da construção e a 
proteção face a fenómenos ambientais extremos decorrentes das alterações climáticas, 
assumirão um papel decisivo face à necessidade de segurança e proteção de vidas  
humanas, infraestruturas, parque imobiliário e bens transacionáveis.

• Objetivo “zero deposição em ater-
ro” de resíduos não recicláveis / valorizáveis 
e promoção da valorização de combustíveis  
alternativos 
• Revisão da TGR para o cumprimento da 
meta da descarbonização da IC no sentido de 
aumentar o seu valor e isentar as operações 
de coprocessamento da mesma (incentivando 
igualmente a produção nacional de resíduos)
• Acesso a fontes de biomassa em 
condições concorrenciais com outros setores
• Acesso à utilização de RCD e aos  
existentes em aterro e com viabilidade de  
utilização (landfill mining)
• Level playing field face a outros setores 
e a países terceiros 
• Enquadramento do novo regime de 
Auxílios de Estado no contexto do setor, na 
perspetiva dos investimentos a realizar, tendo 
em vista a “Descarbonização da Indústria”,  
pilar fundamental do Plano de Recuperação  
e Resiliência (PRR)  
• Políticas baseadas no princípio da  
neutralidade do material
• Restabelecimento da eficiência do  
processo de normalização
• Quadro regulatório de promoção da 
utilização de novos tipos de cimento de baixo 
carbono
• Promoção de produtos e construções 
sustentáveis por via de contratos públicos 
ecológicos e cadernos de encargos
• Valorização das Declarações ambientais 
de produto e da análise de ciclo de vida da  
construção
• Consideração do potencial de eficiência 
energética e neutralidade carbónica nas 
fases de projeto, construção, utilização,  
renovação e demolição dos edifícios;
• Respeito pela circularidade, evitando a 
depleção de recursos naturais escassos, que 
exigem transporte de grande distância
• Valorização da durabilidade e adapta-
bilidade de materiais e estruturas, bem como  
do potencial de reutilização e reciclagem de 
materiais
• Incentivo à separação e triagem de 
RCDs em obra
• Reconhecimento do efeito de (re)car-
bonatação para efeitos de descarbonização e 
neutralidade carbónica
• Valorização da captura definitiva de  
carbono na construção, em detrimento da  
captura temporária
• Enquadramento para a constituição  
de uma Aliança Industrial Nacional de Baixo 
Carbono

• Quadro de financiamento expressivo/ 
integrado para fazer face a elevados riscos 
tecnológicos: Fundos de I&D e instalações- 
-piloto de demonstração de tecnologias  
disruptivas de baixo carbono + Incentivos  
para permitir o retorno de investimentos em 
tecnologias maduras em períodos aceitáveis
• Considerar as reduções de emissões 
de CO2 ao longo da cadeia de valor do setor e 
políticas que fomentem a Análise de Ciclo de 
Vida
• Acesso a energia renovável abundante 
e a preços competitivos para a descarboniza-
ção do setor
• Quadro regulatório para os projetos 
CCUS de infraestrutura de transporte e  
armazenamento de CO2, H2, O2, etc., extensão 
da rede de energia renovável, entre outras  
medidas que deverão seguir a legislação  
europeia nesse domínio
• Enquadramento da aplicação do re-
gime dos Auxílios de Estado no contexto do 
desenvolvimento de toda a infraestrutura 
necessária para alcançar a “Descarbonização 
da Indústria”
• Reconhecimento do uso de CO2 em  
termos da sua contabilização no sistema geral 
de rastreabilidade do CO2
• Inclusão da ativação da inércia térmica 
da construção, em redes de energia e  
sistemas inteligentes
• Otimização de renovações profundas 
do edificado
• Atender, na construção, à necessidade 
de segurança e proteção face a fenómenos 
climáticos extremos
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CONCLUSÃO

O cimento é a componente chave do betão, o produto mais consumido no mundo a 
seguir à água. O betão é um material de excelência, utilizado quer na construção de edi-
fícios e de infraestruturas, quer em obras de reabilitação e renovação. A cadeia de valor 
do cimento e do betão está presente na vida quotidiana: proporciona conforto térmico 
e segurança em edifícios (habitações, hospitais e escolas, entre outros), é essencial na 
construção de grandes infraestruturas e obras públicas (tais como: barragens, túneis,  
saneamento básico, escoamento de águas e cais marítimos) e é um elemento fundamental 
na adaptação aos efeitos da alteração climáticas, protegendo a costa da erosão marítima 
e sendo utilizado em infraestruturas de energia renovável. A cadeia de valor do cimento 
e do betão promove a circularidade em todo o ciclo de vida dos edifícios e apresenta um 
contributo decisivo para uma construção mais ecológica. 

O Roteiro da Indústria Cimenteira para a Neutralidade Carbónica em 2050 representa o 
compromisso da Indústria Cimenteira nacional com as metas climáticas nacionais e com 
a descarbonização, assente numa abordagem 5C: Clínquer, Cimento, betão (Concrete), 
Construção e (re)Carbonatação. A Indústria Cimenteira propõe-se reduzir 48% das emis-
sões de CO2 da cadeia de valor do cimento e do betão até 2030, face a 1990, e, uma vez 
disponíveis à escala industrial tecnologias disruptivas, como as de captura e utilização 
de carbono e tecnologias de hidrogénio, nas quais o sector está a trabalhar, atingir a  
neutralidade carbónica em 2050. Acresce que o caráter local da Indústria Cimenteira  
atenua dependências do exterior, no que respeita a cadeias de abastecimento, e contribui 
para o desenvolvimento e resiliência da economia e da comunidade local.

A cadeia de valor do cimento e do betão está perfeitamente alinhada e empenhada 
em contribuir para o imperativo de bom funcionamento do mercado único de produtos 
de construção sustentáveis. O betão é um material durável, resistente, com reduzida  
manutenção e resistente ao fogo. Numa vertente estética e de inovação tecnológica, é um 
material versátil e adaptável, reciclável, com boa capacidade de resposta a reutilizações 
e renovações, a novas tendências de design e a um ecossistema de construção verde e 
digital. As alterações climáticas, associadas ao risco sísmico, reforçam a importância do 
betão para a segurança de pessoas, bens e edificado.

A inércia térmica do betão permite melhorar o desempenho energético dos edifícios e 
o conforto térmico dos ocupantes, reduzindo necessidades de climatização, consumos 
de energia e emissões de CO2 associadas. Considerando uma análise de ciclo de vida, 
desde a otimização de estruturas na fase de design, até aos resíduos de construção e  
demolição e à reciclagem, o betão contribui para uma construção mais circular e sustentável.  
A cadeia de valor do cimento e do betão apresenta, desta forma, um contributo inestimá-
vel para os objetivos de edifícios com necessidades quase nulas de energia e para um 
parque imobiliário descarbonizado.

Acresce que o betão desempenha um importante papel no contexto da absorção de 
CO2 que ocorre, não só durante a sua vida útil, mas também quando as estruturas em 
betão são demolidas e os respetivos resíduos britados. De facto, o aumento da superfície 
específica dos resíduos de construção e demolição, depositados e expostos ao ar durante 
algum tempo em pilhas de material britado, acelera o seu processo de carbonatação  

antes de voltarem a ser reutilizados. Estes resíduos já descarbonatados, poderão rein-
tegrar o ciclo de produção e transformação do calcário em clínquer, consequentemente 
com menor incorporação de CO2. 

Em linha com a abordagem transdisciplinar e transformadora preconizada do Novo 
Bauhaus Europeu, é fundamental considerar que os edifícios não representam apenas 
um passivo ambiental, com pesados consumos de energia e emissões de CO2, mas que  
também podem representar uma oportunidade de transição para um ecossistema de 
construção sustentável. 

A cadeia de valor do cimento e do betão está em condições de contribuir, através 
da inércia térmica, para a transformação dos edifícios em agentes ativos, integrados em  
redes de energia inteligentes e, através da recarbonatação, para a transformação dos 
edifícios em sumidouros de CO2, nas cidades do futuro.

Um ambiente construído sustentável exigirá produtos descarbonizados, combinações 
eficientes de materiais, boas práticas construtivas e um enquadramento político adequado. 
Neste sentido, as Indústrias do cimento e do betão apresentam um conjunto de propos-
tas, dirigidas às instituições europeias, autoridades nacionais e poder local, que versam  
sobre a construção sustentável no âmbito do Novo Bauhaus e têm como objetivo promover 
valores de ecologia, estética e qualidade de vida, indispensáveis em cidades modernas.

Importa que a abordagem a desafios como a adaptação e resiliência às alterações 
climáticas, a neutralidade carbónica e a eficiência energética, a economia circular e a 
valorização de resíduos, a utilização eficiente de água e recursos, seja acompanhada 
dos ideais de beleza e inclusão preconizados no Novo Bauhaus Europeu. A cidade tem 
que ser um espaço acolhedor e de pertença, que favoreça o envolvimento e participação 
dos cidadãos, promova a educação, a arte e a cultura, e no qual o ambiente construído  
coexista e se interrelacione de forma harmoniosa com a biodiversidade, em espaços  
verdes e azuis. 

As Indústrias do Cimento e do Betão dão continuidade ao seu contributo histórico para 
o desenvolvimento económico e social, ao qual associam no presente a responsabilidade 
ambiental e os valores do Novo Bauhaus Europeu, rumo à Construção Sustentável e às 
Cidades do Futuro.
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SOBRE A ATIC

A Associação Técnica da Indústria de 
Cimento (ATIC), 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 cien-
tífico acresceram aspetos institucionais e 
de representação da indústria cimenteira 
nacional. A Indústria Cimenteira é funda-
mental 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 signi-
ficativos - 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, apresentámos o Roteiro da 
Indústria Cimenteira para a Neutralidade 
Carbónica 2050 no qual estão explícitos o 
compromisso formal e o nosso alinhamento 
com as metas de descarbonização e  
sustentabilidade nacionais estabelecidas 
no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 
2050 do Governo Português, em consonân-
cia com os princípios do Pacto Ecológico 
Europeu, o qual reconhece a contribuição 
da Indústria Cimenteira para uma econo-
mia competitiva, sustentável e circular.

SOBRE A APEB

A Associação Portuguesa das Empresas 
de Betão Pronto (APEB) foi criada em  
Lisboa em 1985 e reúne as principais 
empresas do setor. A APEB desempenha 
um papel fundamental no desenvolvi-
mento das normas e da legislação rele-
vantes para as empresas através da par-
ticipação em várias comissões técnicas, 
como por exemplo a CT 104 - Betões, CT 
105 - Cimentos e CT 154 - Agregados. 
A nível internacional está em permanente 
diálogo com a “European Ready Mixed 
Concrete Organisation” (ERMCO), a  
organização europeia que une as asso-
ciações nacionais do betão pronto. Par-
ticipa desta forma na evolução do setor 
na Europa. A APEB tem dois laboratórios 
acreditados em Lisboa: o laboratório de 
ensaios de betões e seus materiais cons-
tituintes (cimentos, agregados, adições e 
adjuvantes) e o laboratório de metrologia 
nas áreas da força, da massa, dimensional 
e da temperatura. Para apoiar as empre-
sas do betão pronto, presta serviços de 
formação profissional e de consultoria e 
elabora estudos estatísticos.
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ATIC
ASSOCIAÇÃO TÉCNICA DA INDÚSTRIA DE CIMENTO

Rua Central Park, Edifício 3, N.º 6 – 4º C
2795-242 Linda-a-Velha, Portugal

Tel. (+351) 213 510 830
www.atic.pt

cimento.atic@atic.pt

APEB
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DAS EMPRESAS  

DE BETÃO PRONTO
Rua Vieira da Silva, 2

2650-063 Amadora, Portugal
Tel: (+351) 217 741 925

www.apeb.pt
geral@apeb.pt

CIMPOR
Av. José Malhoa, n.º 22, Pisos 6 a 11

1099-020 Lisboa, Portugal
Tel.: (+351) 21 311 81 00

www.cimpor.com
dcomercial@cimpor.com

SECIL
Av. Eng.º Duarte Pacheco, n.º 19, 7º

1070-100 Lisboa, Portugal
Telef: (+351) 21 792 71 00

www.secil.pt
secil@secil.pt

Baseado em “A New European Bauhaus - The Concrete Initiative Manifesto”. “The European Concrete Initiative - Solutions for Europe’s Future”,  2021.


