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CIMPOR – CIMENTOS DE PORTUGAL        

              
 

“CONNOSCO” POR UMA SOCIEDADE MELHOR 

 

EMPRESA 

O Grupo Cimpor encontra-se estruturado por áreas de negócio, correspondentes aos 

diferentes países onde desenvolve a sua actividade ou onde detém participações 

minoritárias. Dentro de cada área de negócio, as actividades desenvolvidas estão 

organizadas por produto, sendo a actividade principal a produção e comercialização de 

cimento. Enquanto holding do grupo, a Cimpor – Cimentos de Portugal SGPS S.A. é 

responsável pelo seu desenvolvimento estratégico – designadamente no que respeita a 

todo o seu processo de internacionalização – e pela gestão global do conjunto das 

diferentes áreas de negócio, garantindo a respectiva coordenação em matéria de recursos 

financeiros, técnicos, humanos e outros. As actividades desenvolvidas no nosso país são 

coordenadas pela Cimpor Portugal SGPS S.A., sendo os restantes casos geridos pela 

Cimpor Inversiones S.A., uma subholding com sede em Espanha, constituída em 2002 

para servir de plataforma à expansão do grupo ao nível internacional. 

A Cimpor é o maior grupo cimenteiro nacional, desenvolvendo as actividades em Portugal, 

Espanha, Moçambique, Marrocos, Brasil, Tunísia, Egipto, África do Sul, Cabo Verde, 

Turquia, China, Peru e Índia, nas áreas de produção e comercialização do cimento, cal 

hidráulica, betão e agregados, pre--fabricação de betão e argamassas secas, com uma 

capacidade de produção de cimento com clínquer próprio de 29,5 milhões de 

toneladas/ano. Assume como estratégia a consolidação da actual posição no mercado, o 

aumento de eficiência e capacidade em várias unidades industriais, a expansão para 

negócios relacionados com a fileira do cimento, a realização de novas aquisições, a 
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optimização das operações, a realização de sinergias, a redução de custos 

(designadamente energéticos), o aumento da produtividade do pessoal e o investimento 

em investigação e desenvolvimento. 

 

ENVOLVIMENTO 

A Cimpor adoptou uma política de Desenvolvimento Sustentado, onde os aspectos 

relacionados com as áreas social e ambiental têm vindo a ganhar um peso cada vez mais 

significativo. Ao longo dos anos, foram promovidas em todo o grupo várias iniciativas, 

cujos resultados encorajaram a empresa a prosseguir com determinação essa atitude. O 

programa “Connosco” é disso exemplo e foi lançado com o intuito de criar e fortalecer os 

laços entre os colaboradores e as comunidades vizinhas. 

 

PROJECTO 

Pretendendo ir mais longe na promoção da participação dos seus colaboradores, a Cimpor 

decidiu criar este programa, de modo a concretizar, duma forma sustentada, a sua 

política de apoio às comunidades, com as quais mais directamente se relaciona no dia-a-

dia. Chamou-lhe “Connosco” porque pretendia a participação efectiva de todos e porque 

tencionava que fosse entendido como uma atitude de solidariedade pro-activa e de forte 

compromisso na melhoria da qualidade de vida das comunidades vizinhas. 

Implementado numa primeira fase só em Portugal, este programa pretende, em termos 

práticos, promover o voluntariado interno. E é o colaborador que escolhe a instituição a 

beneficiar. 

 

RESULTADOS   

No decorrer de 2007, participaram neste programa mais de uma centena de 

colaboradores da Cimpor, que entregaram em mãos às 80 instituições escolhidas um total 

de 398.640 euros. Este número só não foi superior por razões ligadas ao estatuto de 

algumas entidades, que não permite que sejam abrangidas pela lei do mecenato. 

Tomando em consideração o facto de 2007 ser o ano de estreia, a empresa considera que 

o programa apresenta, desde já, um balanço muito positivo e considera-se muito 

satisfeita pelo cumprimento dos seus objectivos essenciais, destacando que, com a ajuda 
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e participação directa dos colaboradores, foi possível contribuir de uma forma mais 

dedicada para as questões sociais das comunidades. 

 

Mais informações em: http://www.cimpor.pt/   
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