COMUNICADO

CIMPOR Inaugura a Sua Maior Fábrica na China

A CIMPOR inaugurou hoje, na China, a sua maior fábrica de produção de cimento que lhe
vai permitir mais do que duplicar a capacidade instalada no país. A CIMPOR Zaozhuang
dispõe de uma capacidade de produção de cimento, com clínquer próprio, de 2 milhões de
toneladas por ano, respeitando os mais elevados standards de segurança e de protecção
ambiental. O investimento totalizou um valor próximo de 100 milhões de Euros.
A fábrica fica localizada em Zaozhuang, conhecida pela cidade das empresas de materiais
de construção e pela produção de carvão. É uma região muito rica em reservas de carvão e
em reservas de calcário, matéria-prima essencial para a produção de cimento. No ranking
da capacidade instalada de produção de cimento na província de Shandong, a cidade de
Zaozhuang é líder, com cerca de 60 milhões de toneladas.
A situação geográfica é outra das suas vantagens competitivas, em especial no que se
refere à proximidade com importantes vias de comunicação, nomeadamente, aeroportos
(Xuzhou, Jining e Linyi), portos (Baijiu, Lanshan e Lianyungang), auto-estradas (BeijingShanghai, Beijing-Fuzhou) e estrada nacional. A sul dispõe do famoso canal BeijingHangzhou (liga Zaozhuang às cidades de Jiangsu, Shanghai e a Zhejiang), meio essencial
para o transporte de carvão, cimento e gesso para todo o país. Ambas as fábricas da
CIMPOR, de Shandong e de Zaozhuang, encontram-se próximas deste importante curso de
água.
O Presidente da Comissão Executiva da CIMPOR, Dr. Francisco de Lacerda, referiu na
cerimónia de inauguração que “este investimento constitui mais um importante passo para o
desenvolvimento da estratégia de internacionalização da empresa e de reforço da
exposição a mercados emergentes e com potencial de crescimento elevado”. Acrescentou
ainda que “o aumento da presença da CIMPOR no continente asiático, é fundamental para
assegurar sustentabilidade do padrão de desempenho económico que temos revelado”.
A CIMPOR entrou no mercado chinês em Maio de 2007 com a aquisição de 60% do capital
social da empresa Shandong Liuyuan, Ltd. Actualmente dispõe de duas fábricas de
produção integrada de cimento, em Shandong e Zaozhuang, uma fábrica de produção de
clínquer, em Liyang, e duas unidades de moagem de clínquer, em Huaian e Suzhou, que no
conjunto permitem dispor de uma capacidade de produção de cimento com clínquer próprio
de 5,3 Milhões de toneladas ano.
Com uma presença em quatro continentes e doze países a CIMPOR encontra-se entre os
dez maiores produtores globais de cimento, com uma capacidade anual de produção de 36
milhões de toneladas.
Lisboa, 3 de Novembro de 2010
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