Atribuído esta tarde em Madrid

CIMPOR RECEBE PRÉMIO DE EXCELÊNCIA

20 de Outubro de 2011 – A Cimpor foi hoje premiada com o troféu de
Excelência do Círculo de Empresários e Gestores Espanhóis e Portugueses,
(CEGEP) que pretende reconhecer as empresas espanholas de capital
português que mais contribuíram para a geração de riqueza e emprego em
Espanha em 2010.
A selecção das três empresas vencedoras foi efectuada após análise dos dados
económicos e financeiros de 2010 das maiores empresas com capital português,
segundo critérios como o valor acrescentado, rentabilidade dos capitais próprios,
produtividade, criação de emprego, autonomia financeira e crescimento do volume
de negócios.
A Cimpor distinguiu-se especialmente na produtividade e no valor acrescentado,
dois indicadores que expressam a excelência na gestão e a contribuição da
empresa para a economia do país.
O prémio foi recebido por Jorge Saraiva, Director Financeiro do Grupo Cimpor que
referiu na sua intervenção de agradecimento que “este prémio recompensa o nosso
desempenho. No contexto desafiante que se apresentou em 2010, a Cimpor obteve
globalmente a melhor performance operacional de sempre. Um resultado que é
fruto de um trabalho consistente na melhoria da eficiência e do reforço das
capacidades da organização, do investimento numa estrutura de activos equilibrada
e da aposta na solidez financeira” salientando ainda que “hoje, a Cimpor é uma
verdadeira multinacional e uma referência no sector.”
O Círculo de Empresários e Gestores Espanhóis e Portugueses é uma organização
sem fins lucrativos que visa desenvolver as relações entre Espanha e Portugal.
Com uma presença de destaque no mercado mundial, a CIMPOR é um grupo cimenteiro com sede e
centro de decisão em Portugal. Actua hoje em 12 países - Portugal, Espanha, Cabo Verde, Brasil,
Marrocos, Egipto, Tunísia, Turquia, África do Sul, Moçambique, Índia e China –, onde detém 26
fábricas de cimento com uma capacidade de produção total de 36 milhões de toneladas de
cimento/ano e emprega 8493 colaboradores de 31 nacionalidades. Em 2010, a CIMPOR registou um
volume de negócios de 2.239M€, um cash flow operacional de 630M€ e um resultado líquido de
242M€.
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