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COMUNICADO 
 
 
A Indústria do Cimento comunica os Primeiros Resultados do seu Plano de 
Acção (Agenda for Action) rumo à Sustentabilidade 
 
A Iniciativa para a Sustentabilidade do Cimento (Cement Sustainability Initiative – 
CSI), um dos mais vastos programas de sustentabilidade empreendidos por um 
único sector industrial, divulgou hoje, três anos após ter tornado público o seu Plano 
de Acção (Agenda for Action), o seu primeiro relatório de progresso. 
 
Representando mais de metade da produção de cimento a nível mundial, excluindo 
a China, o relatório da CSI documenta a concretização das promessas feitas pela 
indústria em 2002, especialmente no que refere às emissões de CO2, à utilização de 
combustíveis e de matérias-primas e à saúde e segurança no trabalho.  
De todos estes aspectos, talvez o mais significativo seja a proposta de realização de 
um protocolo, que abrange toda a indústria, para a medição e divulgação das 
emissões de CO2 originadas no processo de produção do cimento. É a primeira vez 
que um sector industrial se compromete, voluntariamente, a assumir o cumprimento 
de um protocolo sobre emissões submetido a uma auditoria independente. 
 
O Dr. Mostafa Tolba, Presidente do Centro Internacional para o Ambiente e 
Desenvolvimento (International Centre for Environment and Development - ICED) e 
antigo Director do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (United Nations 
Environment Program - UNEP), comenta - “O CSI representa um esforço sério de 
um importante sector industrial para abordar, de um modo prático e orientado para 
os resultados, as complexas questões relacionadas com a sustentabilidade. 
Utilizando um conjunto comum de indicadores de desempenho, que têm em conta, 
simultaneamente, as preocupações das empresas e de todos os interessados, ao 
exigir que os relatórios dos resultados alcançados por cada empresa sejam tornados 
públicos, constitui, ao mesmo tempo, um grande passo em frente para o 
estabelecimento de um importante nível de responsabilização no que diz respeito a 
um programa que é voluntário.” 
 
Para além de acções de âmbito individual, as empresas membros da CSI 
desenvolvem outros projectos em conjunto, que incluem: 
 

• Um protocolo comum para registo, monitorização e comunicação das 
emissões de óxidos de azoto, compostos sulfurosos e partículas sólidas; 

• A definição de uma métrica para o cálculo de um conjunto de indicadores de 
segurança, que permite que as empresas e as fábricas possam prestar 
informações, com exactidão e de forma consistente, relacionadas com a 
saúde e a segurança; 

• Directrizes relativas à utilização de combustíveis e matérias-primas; e 
• Estabelecimento de um processo de avaliação do impacto ambiental e social, 

que permita que as empresas e as comunidades trabalhem em conjunto 
durante as fases de desenvolvimento, operação e encerramento de uma 
unidade fabril de produção de cimento. 



 
Sob a orientação do World Business Council for Sustainable Development - WBCSD 
(Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável), a CSI 
encomendou um vasto programa de pesquisa sobre o impacto da indústria do 
cimento a nível mundial e trabalhou em estreita colaboração com todas as partes 
interessadas (stakeholders) para desenvolver o seu Plano de Acção, de modo a 
encontrar formas através das quais se possa melhorar a sustentabilidade da 
produção do cimento. 
 
Além disso, a indústria aprovou uma métrica para o cálculo de um conjunto de 
indicadores de segurança, que, abrangendo toda a indústria cimenteira, permite que 
as empresas e as fábricas possam comunicar com exactidão e de forma consistente 
informações relacionadas com a saúde e a segurança. Foram ainda acordadas, no 
seio da CSI, directrizes para a utilização de combustíveis e matérias-primas, tendo 
sido, também, estabelecidas orientações para a implementação de um processo que 
permita às empresas e comunidades envolventes trabalhar em conjunto durante as 
fases de desenvolvimento, operação e encerramento de uma unidade operacional 
de produção de cimento, avaliando os respectivos impactos a nível social e 
ambiental. 
 
Os Presidentes dos Conselhos de Administração das empresas que são 
actualmente membros da CSI, emitiram um comunicado conjunto, quando da 
divulgação do Relatório de Progresso, no dia 7 de Junho, em Nagoya, no Japão, no 
qual referiam -  “Estamos orgulhosos deste relatório, de certa forma, ainda mais 
orgulhosos do que quando do lançamento da Agenda for Action (Plano de Acção), 
pois essa constituiu apenas uma lista de promessas. Hoje, já nos é possível poder 
comunicar os resultados dos primeiros passos dados no sentido de tornar a indústria 
cimenteira mais sustentável, tanto agora, como no futuro.” 
 
 
 
CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A., 7 de Junho de 2005 
 
 
Notas para Editores 
 
1. Histórico do WBCSD
 
O World Business Council for Sustainable Development – WBCSD (Conselho 
Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável), é uma coligação de 175 
empresas internacionais unidas por um compromisso partilhado para com os 
princípios do desenvolvimento sustentável, através da conciliação dos seus três 
pilares – o crescimento económico, o equilíbrio ecológico e o progresso social. 
Os membros do WBCSD são oriundos de mais de 30 países e de 20 dos principais 
sectores industriais. A organização beneficia ainda de uma rede global de 40 
conselhos empresariais de âmbitos nacional e regional, localizados, principalmente, 
em zonas do mundo em fase de desenvolvimento, e mantém, também, parcerias 
com organizações que envolvem mais de 1.000 líderes de empresa a nível mundial. 
 
2. Histórico da Agenda for Action
 
A CSI - Cement Sustainability Initiative (Iniciativa para a Sustentabilidade do 
Cimento) foi constituída em 1999, em cooperação com o WBCSD. O Instituto 
Battelle Memorial, uma organização sem fins lucrativos, foi contratado para fazer um 
estudo da indústria e aconselhar as empresas sobre como promover o 



desenvolvimento sustentável - satisfazer as necessidades actuais sem comprometer 
a capacidade das gerações futuras poderem também satisfazer as suas 
necessidades. O relatório resultante estabelecia objectivos ambiciosos, que foram 
incorporados na Agenda for Action (Pano de Acção). Após o lançamento do Plano 
de Acção, a CSI estabeleceu grupos de trabalho em cinco áreas para progredir no 
sentido de alcançar os objectivos do Plano. O Relatório de Progresso (Intercalar), 
faz a comparação entre os resultados obtidos e os compromissos assumidos na 
Agenda, descreve como está a ser medido o avanço (utilizando indicadores-chave 
de desempenho) e apresenta a listagem dos parceiros envolvidos no trabalho. Esta 
lista de participantes inclui o WWF, o World Resources Institute, o Nature 
Conservancy, a International Finance Corporation, a Global Reporting Initiative, o UN 
Environment Program, a CARE International e os Lawrence Berkeley Laboratories. A 
CSI prevê completar os trabalhos dos primeiros cinco anos em 2006 e divulgar o 
Relatório de Progresso (Final) no ano 2007. 
 
3. Empresas Membro do CSI 
 
- As 16 cimenteiras que compõem a CSI são as seguintes:  
 

• Ash Grove Cement (EUA) 
• CEMEX (México)* 
• CIMPOR (Portugal)* 
• CRH (Irlanda) 
• Gujarat Ambuja (Índia) 
• HeidelbergCement (Alemanha)* 
• HOLCIM (Suíça)* 
• Italcementi (Itália)* 
• LAFARGE (França)* 
• SECIL (Portugal) 
• Shree Cement (Índia) 
• Siam Cement (Tailândia)* 
• Taiheiyo Cement (Japão)* 
• TITAN (Grécia) 
• UNILAND (Espanha) 
• VOTORANTIM (Brasil)* 
 
*Membro fundador (também o Grupo RMC plc, depois da aquisição pela 
Cemex). 

 
4. Para mais Informações
 
O Relatório de Progresso (Intercalar) da CSI está disponível (com possibilidade de 
download) no site do WBCSD em www.wbcsdcement.org.  
Cópias impressas poderão ser obtidas, após o dia 15 de Julho, com pedido via e-
mail a klee@wbcsd.org, ou, por correio, para Howard Klee, WBCSD, 4 Chemin de 
Conches, CH-1231 Conches-Geneva, Switzerland. T: +41 22 839 3124. 
 
5. Os pedidos de informação dos Órgãos de Comunicação Social deverão ser 
dirigidas a: 
 
Graham Sprigg, IMS Marketing Communications Group plc 
E: graham.sprigg@imsplc.com   
T: +44 (0) 117 929 3041  
 

http://www.wbcsdcement.org/
mailto:graham.sprigg@imsplc.com
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