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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 
A exploração racional e sustentável de pedreiras, com recurso às práticas menos agressivas, 
minimizando o impacte sobre os ecossistemas, sem esquecer a paisagem e as comunidades 
envolventes, constitui um aspeto decisivo para o sucesso da nossa indústria e um dos nossos 
principais desafios. Para o efeito, no âmbito dos projetos de exploração de pedreiras, 
constituem práticas generalizadas na CIMPOR o recurso a Estudos de Impacte Ambiental e 
Social e o cumprimento de Planos de Reabilitação Ambiental baseados nas nossas próprias 
Diretrizes, desenvolvidas com base nos instrumentos legais relevantes, nas diretrizes da CSI 
“Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) Guidelines” e nas orientações específicas 
da empresa. Uma outra peça útil na gestão deste assunto é a Base de Dados de Boas Práticas 
de Reabilitação de Pedreiras que temos vindo a consolidar e que está em permanente 
atualização.  
O envolvimento das comunidades locais nas atividades de reabilitação das pedreiras e a 
comunicação dos Planos de Reabilitação Ambiental e dos Planos de Gestão da Biodiversidade 
aos stakeholders merecem a nossa maior atenção. Para o efeito, promovemos, sempre que 
possível, o diálogo sobre os projetos de exploração de recursos minerais, incluindo visitas às 
áreas em causa, envolvendo uma forte componente pedagógica sobre as técnicas de 
reabilitação, características das espécies locais e aspetos ambientais. 
 
PROJETO  
O projeto em apreço refere-se à minimização dos impactes associados à exploração da 
pedreira de Pachhtar mediante a utilização de uma tecnologia inovadora de extração mineira e 



proteção da biodiversidade através da reabilitação 
e criação de uma albufeira permitindo a criação de 
condições naturais próximas das originais. 
A pedreira de calcário, explorada pela filial da 
CIMPOR, Shree Digvijay Cement Company (SDCC), 
na Índia, situa-se nas proximidades da vila de 
Pachhtar e é rodeada outras pedreiras exploradas 
por privados e por terrenos agrícolas. A área da 
pedreira encontra-se igualmente na envolvente do 
Santuário de Vida Selvagem de Barda.  
Trata-se de uma área com reservas da ordem de 9 
milhões de toneladas de calcário que devido a 
constrangimentos locais é atualmente explorada de 
forma distinta da convencional, i.e., com recurso a 
um equipamento de exploração de superfície 
(Wirtgen SM 2200). 
Através deste método a incomodidade associada às 
explosões, designadamente, a projeção de fragmentos de material extraído, o ruído, as 
vibrações e a emissão de gases nocivos foram totalmente eliminados tendo-se tornado 
possível desta forma explorar reservas até aí interditas por se situarem junto a propriedades 

privadas, terrenos agrícolas e povoamentos. O 
equipamento dispõe ainda de um sistema de 
aspersão com água que reduz a emissão de poeiras 
associada ao corte da pedra.  
A exploração de calcário com recurso a este 
equipamento arrancou em Fevereiro de 2010 
aproveitando a boa experiência na unidade de João 
Pessoa no Brasil que havia adotado uma técnica 
idêntica cerca de dois anos antes. 
O Departamento de Exploração Mineira da CIMPOR 
SDCC tem igualmente desenvolvido diversas 
atividades proteção ambiental noutras pedreiras. 

Os projetos de reflorestação faseada, a conversão de áreas exploradas em zonas de albufeira, 
a construção de barragens de terras para assoreamentos constituem apenas algumas das 
ações implementadas.  
Todos os anos a CIMPOR SDCC participa na celebração das Semanas da Segurança e do 
Ambiente e da Preservação de Recursos Minerais, ao nível regional, através das quais se 
pretende sensibilizar para a importância de uma conduta de segurança e ambientalmente 
sustentável no âmbito da exploração mineira. As pedreiras da CIMPOR SDCCL são 
regularmente distinguidas pelo seu desempenho nas diferentes categorias a concurso.  
 
RESULTADOS 
Desde que foi adotada a nova técnica de 
exploração, as condições ambientais na área da 
pedreira de Pachhtar e área envolvente 
melhoraram significativamente. 
Na pedreira de Chorbedi, também explorada pela 
CIMPOR SDCC, a albufeira criada a partir da 
depressão orográfica resultante da exploração de 
calcário permite o abastecimento de água às 
populações envolventes, contribuindo 



significativamente para o aumento da sua qualidade de vida. 
 
 

 
 


