INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA
A CIMPOR – Cimentos de Portugal, SGPS, S.A. informa que o Governo de
Shanting e a Shandong Liuyuan New-Type Cement Development Co., Ltd
(NLG), uma empresa controlada maioritariamente pelo Grupo CIMPOR,
assinaram um importante contrato de cooperação, válido por 50 anos, visando
a construção pela referida empresa de uma nova fábrica integrada de clínquer
e cimento, localizada no distrito de Shanting, na província chinesa de
Shandong.
O investimento a efectuar pela NLG terá um custo total estimado de CNY 1.000
milhões (cerca de EUR 100 milhões), a concretizar em duas fases: numa
primeira fase, que deverá estar concluída no início de 2009, será construída
uma linha de produção de clínquer de 5.000 tons/dia; uma vez verificadas
determinadas condições a satisfazer pelo Governo do distrito, será construída
uma segunda linha com idêntica capacidade de produção.
Os compromissos assumidos pelas autoridades chinesas incluem a atribuição
à NLG dos certificados de utilização dos terrenos afectos à construção da
fábrica, a concessão dos direitos e licenças inerentes à exploração das
pedreiras localizadas junto à mesma e a realização de todas as infra-estruturas
necessárias, nomeadamente a nível de acessos e abastecimento de água e
energia eléctrica.
Após o arranque da produção da primeira linha, o Governo de Shanting irá dar
início á política definida pelo Governo Central da China de encerramento de
fábricas localizadas naquele distrito a operar com a tecnologia de fornos
verticais, geradora de graves problemas de poluição ambiental.
Com a concretização deste projecto, o Grupo CIMPOR reforçará de forma
significativa a importância das suas actividades na República Popular da China,
nomeadamente na província de Shandong e nas áreas circundantes a Shangai,
passando de uma capacidade actual de produção de cimento de 1,8 milhões
de tons/ano para um total de mais de 5 milhões de tons/ano.
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