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EMPRESA  
Com sede em Portugal, a Cimpor está entre os dez maiores grupos cimenteiros a operar no 
mercado mundial.  
Portugal, Espanha, Cabo Verde, Brasil, Marrocos, Tunísia, Egipto, Turquia, Moçambique, África 
do Sul, China e Índia são os 12 países em que a Cimpor tem atividade e onde emprega quase 
8.500 colaboradores de 33 nacionalidades.  
A principal atividade da Cimpor é a produção e comercialização de cimento. As suas 42 
unidades operacionais têm atualmente uma capacidade instalada de produção superior a 36 
milhões de toneladas de cimento com clínquer próprio por ano. A Cimpor produz e 
comercializa também betões, agregados e argamassas, numa ótica de integração vertical dos 
negócios.  
Para a Cimpor, a ética, responsabilidade e transparência são valores corporativos 
fundamentais aplicados todos os dias numa estratégia de gestão assente num desempenho 
técnico e económico de excelência, nas melhores práticas sociais e ambientais e no respeito 
pelas culturas locais.  
A Cimpor acredita que a criação de valor económico é compatível com o aumento da 
qualidade de vida das pessoas e com a preservação do ambiente. Por isso, há muito que 
assumiu o compromisso de promover o desenvolvimento sustentável em todas as suas 
atividades e em todos os países, pois essa é a única forma de garantir o crescimento 
consistente da empresa e da sua capacidade de responder aos desafios futuros, assegurando o 
seu papel na sociedade. 
 
ENVOLVIMENTO 
No conjunto de áreas de exploração mineral propriedade da CIMPOR inserem-se ecossistemas 
tão sensíveis quanto valiosos enquadrados em Reservas ou Parques Naturais ou classificados 
como áreas da Rede Natura 2000. Consciente de que a sua atividade é potencialmente 
impactante para os valores naturais presentes nas áreas onde intervém, a CIMPOR procura 
beneficiar os ecossistemas e a biodiversidade, designadamente, através do estabelecimento 
de condições físicas e naturais para a introdução de novas espécies e aumento da 
biodiversidade; do apoio a atividades de proteção, monitorização, reposição ou incremento de 
espécies de especial interesse biológico; da implementação de Planos de Gestão de 
Biodiversidade; e da substituição de espécies infestantes por espécies autóctones. 
A CIMPOR procura que a sua atividade, em particular a exploração de recursos minerais, 
represente cada vez mais uma oportunidade para o enriquecimento dos ecossistemas e da sua 
biodiversidade. 
 
PROJETO  
A Área de Conservação de Oribi (A.C. Oribi), cerca de 230 hectares integrados numa 
propriedade da CIMPOR com 1600 ha, localiza-se no extremo oeste da província de KwaZulu-
Natal. A A.C. Oribi confina com a zona de Reserva Natural de Oribi Gorge, uma área mais vasta, 
com cerca de 1800 ha, formando, ambos os territórios, um contínuo ecológico.  

 



A propriedade da NPC-CIMPOR encontra-se no 
extremo norte do Centro de Endemismo de 
Pondoland, estendendo-se desde Port St. Johns 
até Oribi Gorge. Nela se encontra o Delta Marble 
– maior e mais importante afloramento calcário 
da província de KwaZulu-Natal, que compreende 
a pedreira de Simuma. Esta formação geológica 
serve de suporte à vida de espécies de plantas e 
animais únicas. 
A A.C. Oribi é caraterizada por uma multiplicidade 
de ecossistemas, designadamente, floresta típica 
de escarpas marinhas, bosques endémicos, pastagens (um bioma altamente ameaçado), bem 
como uma variedade de espécies animais em risco como o caracol Trumpet Hunter, algumas 
borboletas, minhocas e “milípedes”. Esta é pois uma área relativamente pequena, mas muito 
rica em espécies endémicas e com enorme significado do ponto de vista da conservação e da 
biodiversidade. 
As plantas exóticas infestantes constituem uma das principais ameaças à biodiversidade, 
sufocando as espécies endémicas e, por conseguinte, as fontes naturais de alimento de 
insetos, aves e de todo o tipo de vida selvagem. 
O objetivo do programa financiado e desenvolvido pela NPC-CIMPOR é o de erradicar (quer na 
área restrita de conservação quer em toda a propriedade da NPC-CIMPOR) as várias espécies 
de exóticas infestantes, substituindo-as por espécies indígenas de gramíneas, mitigando, 
assim, o ressurgimento das invasoras e restaurando grande parte do bioma de pastagem.  
O trabalho foi realizado fundamentalmente pela Unidade Operacional de Simuma com 
consultoria especializada adquirida junto da ONG KZN Ezembelo Wildlife. 
A empresa admitiu 8 colaboradores que foram afetados 
a duas equipas encarregadas dos trabalhos de remoção 
das infestantes.  
A primeira fase do trabalho de remoção consiste na 
limpeza das zonas infestadas, incluindo a remoção 
química e mecânica das espécies invasivas. A segunda 
fase ocorre de dois em dois anos envolvendo o recurso a 
herbicidas e a realização de queimadas para estimular o 
crescimento. O sequente cultivo de gramíneas indígenas 
selecionadas evita o ressurgimento das infestantes e ajuda a recuperar os biomas originais de 
pastagens.  
As gramíneas utilizadas incluem espécies como Panicum 
Digitaria, Cymbopogon, Themedia, Spirobolis e Rigletum.  
 
RESULTADOS 
Neste período de implementação do programa (iniciado em 
2003) foram erradicadas cerca de 65% das plantas infestantes 
da Área de Conservação de Oribi. Além disso, tem vindo a 
conseguir-se a reintrodução das gramíneas indígenas que servem como uma importante fonte 
de alimento para certas aves.  
Acresce que foi identificada a localização exata do Caracol “Hunter Trumpet” e garantida a sua 
conservação.  
A erradicação das plantas exóticas infestantes é uma tarefa contínua, tal a resistência e 
facilidade de crescimento destas espécies. Não obstante esta realidade, o exercício 
erradicação parcial tem sido um sucesso, bem como o conhecimento científico adquirido com 
o programa, em particular, sobre o modo como as plantas indígenas têm resistido às exóticas 
infestantes. 



 
 
 
 
 


