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editorial

Secil recebe
Prémio de Inovação para
a Sustentabilidade
Um Prémio muito Natural
É com satisfação que a Secil partilha
com todos os setubalenses que foi
distinguida por um Júri qualificado e
independente com o Prémio de Inovação
para a Sustentabilidade, na categoria
Gestão, numa iniciativa da Agência
Portuguesa do Ambiente, integrada no
Concurso European Business Awards for
Environment realizado pela Comissão
Europeia.
A Secil é uma indústria cimenteira,
quase centenária, que gere sustentavelmente três fábricas de cimento
em Portugal, uma delas situada no
Parque Natural da Arrábida, integrado na Rede Natura 2000.
É uma empresa responsável, sólida, competitiva, rentável e exportadora, uma referência na indústria portuguesa.
Assumiu o compromisso de melhoria contínua do desempenho em
1996, com a implementação do
Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
de acordo com o referencial normativo ISO 14001, desde logo integrado com o Sistema de Gestão
da Qualidade (SGQ). Obteve o
registo no EMAS em 2008 na Fábrica Secil-Outão e certificou o seu
Sistema de Gestão da Segurança
e Saúde no Trabalho, entre 2005 e
2007.
Trabalha reconhecidamente com
processos sustentáveis, assumindo
o compromisso com os mais altos
padrões de exigência em matéria de
Sustentabilidade e Responsabilidade, nas áreas de maior impacto do
seu processo produtivo:

A) Nas pedreiras, racionaliza o
consumo da exploração de inertes,
promove a recuperação paisagística
e a promoção da biodiversidade com
um Plano Ambiental que valoriza todo
o ecossistema e estende esta monitorização a uma área alargada do
Parque Natural com ampla produção
científica;
B) No processo produtivo, incorpora matérias primas secundárias,
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fomenta intensivamente o uso de
combustíveis alternativos e diminui
fortemente as emissões de CO2;
C) No output do processo reduz
as emissões de partículas, limita as
emissões de dioxinas, furanos e
metais pesados a níveis mínimos, e
controla todas estas emissões através de uma rede própria de monitorização da qualidade do ar.
Ao revolucionar o modo como
opera, e o modo como enquadra e
analisa a sua acção na sua envolvente ambiental e social, a Secil definiu as suas políticas de sustentabilidade com base no conhecimento
tecnológico acumulado e na investigação científica que realiza com
inúmeras entidades de investigação:
possui. Por exemplo, o maior conjunto de medições a emissões de dioxinas e furanos realizados por uma
indústria cimenteira a nível mundial,

É demonstrável e
comprovável que
é possível
estabelecer um
perfeito equilíbrio
entre indústria e
ambiente,
contribuindo
activamente para
a economia e
emprego na
região de Setúbal,
com todas as
garantias de uma
actuação
responsável.

elaborou um modelo próprio de dispersão de poluentes, efectuou a análise de risco para o ambiente e a
saúde pública, podendo ser considerada um benchmark europeu na
definição dos melhores padrões de
actuação.
Além disso, possui mecanismos
próprios de relacionamento com
todas as partes interessadas, nomeadamente Comissões de Acompa-

nhamento Ambiental da Fábrica e
desenvolve campanhas de comunicação junto das populações envolventes, reportando o seu desempenho e fomentando a transparência da
sua actuação. Estabelece parcerias
científicas com Universidades e Centros de Investigação. Relaciona-se
com instituições de enquadramento
profissional de engenheiros, arquitectos e técnicos ambientais.
É de destacar que este Prémio foi
atribuído ao sistema de gestão
ambiental implementado pela Secil
num processo industrial tradicional,
estabilizado tecnicamente há perto
de um século, e que necessariamente processa enormes volumes de
matérias-primas e combustíveis. Ou
seja, o Prémio não foi atribuído a uma
pequena empresa, que actua moderadamente à escala laboratorial ou de
protótipos, ou em qualquer ramo de
serviços, mas a uma entidade habitualmente designada de “indústria
pesada”, o que comprova a robustez
e profundidade da orientação da Secil
para a sustentabilidade, a todos os
níveis da Empresa e em todas as vertentes da sua actividade.
É assim demonstrável e comprovável que é possível estabelecer um
perfeito equilíbrio entre indústria e
ambiente, contribuindo activamente
para a economia e emprego na região
de Setúbal, com todas as garantias
de uma actuação responsável.
Sim, com a Secil, é possível!
Nuno Maia Silva
Director de Comunicação Institucional
Secil - Companhia Geral de Cal e
Cimento, SA

3

4

VALORIZAR

Candidatura “Gestão
da Sustentabilidade
Secil” premiada
No passado mês de Dezembro, a Secil foi distinguida com o
Prémio de Inovação para a Sustentabilidade (European
Business Awards for the Environment) na categoria de
Gestão, uma iniciativa da Comissão Europeia, organizada pela
Agência Portuguesa do Ambiente. Saiba aqui as razões que
levaram o júri a premiar o sistema de gestão da
sustentabilidade praticado na Secil.
O conceito de Sustentabilidade tem
como objectivo que a sociedade,
incluindo todas as actividades humanas, satisfaça as suas necessidades
sem no entanto empenhar o futuro de
novas gerações, protegendo a biodiversidade e os recursos naturais, ou
seja, produzir o mesmo utilizando
menos recursos.
Esta acção bienal, que é avaliada por um júri de 12 entidades ligadas à sustentabilidade e ao meio

empresarial, premeia as empresas
que se distinguem pelo seu desempenho e que dão um contributo relevante para o desenvolvimento sustentável, conciliando o sucesso econ ó m i c o c o m a p ro t e c ç ã o d o
ambiente.
Para além da categoria Gestão,
outras áreas foram igualmente premiadas. A empresa Amorim Isolamentos acumulou o prémio da categoria Produto com o da Biodiversi-
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dade, enquanto o Cantinho das Aromáticas venceu na categoria Processo.
Este prémio só foi possível devido a uma política assente na sustentabilidade da sua actividade,
sendo uma empresa certificada

O prémio
alcançado é uma
honra para a
empresa pois
evidencia o
reconhecimento
do esforço que a
Secil efectua há
décadas e que
tem sido
incrementado nos
anos mais
recentes, de
promoção
sistemática da
sustentabilidade
em toda a
organização.
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segundo as mais exigentes normas
e suplantando voluntariamente, em
muitos casos, as exigências legais
em termos de procedimentos, consumos e emissões. Esta prática é
extensiva à relação sólida e estratégica que estabelece com as
comunidades envolventes às suas
fábricas.
O prémio alcançado é uma
honra para a empresa pois evidencia o reconhecimento do
esforço que a Secil efectua há
décadas e que tem sido incrementado nos anos mais recentes, de promoção sistemática
da sustentabilidade em toda a
organização.
Todo este padrão de responsabilidade e sustentabilidade
encontra-se reflectido no Sistema Integrado de Gestão Ambiental.
>

CATEGORIA GESTÃO - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Na categoria em que a
Secil foi galardoada – Gestão (sistemas de gestão,
organização e visão estratégica que promovam um
desempenho excepcional), os critérios de avaliação foram os seguintes:
a Uma política global consistente com os princípios
de desenvolvimento sustentável, assumindo o
compromisso de que o

desenvolvimento económico não prejudique o
ambiente.
a A integração das questões ambientais e sociais
(com metas e objectivos
claros), em conjunto com
o desempenho financeiro,
no fluxo de negócio.
a A promoção da melhoria contínua no desempenho, de acordo com os

objectivos estabelecidos
e demonstrados através
de monitorizações e comunicações regulares.
a Uma comunicação regular e sistemática com as
diferentes partes interessadas (trabalhadores, fornecedores, clientes e
organização não governamentais).
a O envolvimento dos tra-

balhadores nos diversos
aspectos de gestão ambiental e formação profissional adequada para
outras áreas da responsabilidade social.
a O potencial de replicabilidade das boas práticas, para poder ser partilhado com outras organizações (em redes de negócio e conferências, por
exemplo).
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Esta política de conhecimento permitiu uma clara identificação e avaliação dos nossos impactes e consequente intervenção, através da definição de objectivos e programas de
melhoria, nomeadamente:
a A racionalização do consumo de
materiais e de combustíveis no processo de fabrico de cimento (consultar página 8);
a A monitorização sistemática às
emissões de poluentes (consultar
página 10 e 11);

Existe uma
relação forte e
duradoura com
as comunidades
envolventes e
com os
stakeholders,
sobretudo
através das
Comissões de
Acompanhamento
Ambiental,
criadas
voluntariamente
pela Secil
a A realização de um plano de Recuperação Paisagística e de Promoção
de Biodiversidade para as suas
pedreiras (consultar página 12);
a A elaboração de um modelo próprio de dispersão de poluentes;
a A realização de uma análise de
risco para o ambiente e saúde pública, considerado um benchmark europeu na definição dos melhores padrões de actuação;

a Uma aprofundada política científica, sobre os impactes e biodiversidade dos ecossistemas envolventes, em parceria com diversas universidades;
a Uma relação forte e duradoura
com as comunidades envolventes e
com os stakeholders, sobretudo através das Comissões de Acompanhamento Ambiental, criadas voluntariamente pela Secil (consultar página 12);
a Uma forte política de Mecenato e
Patrocínio de iniciativas das comunidades envolventes (consultar página 15);

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO AMBIENTAL
O Sistema Integrado de
Gestão Ambiental implementado permite gerir
sustentavelmente as três
fábricas nacionais através de uma gestão integrada que adopta e
suplanta as melhores
práticas, certificada pelo
EMAS (Eco-Management
and Audit Scheme).
Este padrão de exigência
que a Secil assumiu para
promover uma gestão

sustentável assenta em
três pilares: promoção da

biodiversidade, intensiva
substituição de combus-

tíveis fósseis por combustíveis alternativos e
na drástica redução de
emissões. O Sistema
Integrado de Gestão
Ambiental permite medir,
avaliar e melhorar os desempenhos, possibilitando uma visão global e
uma intervenção alicerçada em numerosos estudos científicos e laboratoriais.
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CERTIFICAÇÕES SECIL
Assumimos o compromisso de melhoria contínua
do desempenho em 1996,
com a implementação do
Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) de acordo com o referencial normativo ISO 14001, desde
logo integrado com o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).
Obtivemos o registo no
EMAS em 2006, nas fábri-

cas Maceira-Liz e CibraPataias e em 2008 na
fábrica Secil-Outão e certificámos o nosso Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho,
entre 2005 e 2007. Já em
2008 integrámos o Sistema de Qualidade, Ambien-

te e Segurança e Saúde
no Trabalho (SGI).
A acreditação do Laboratório de Controlo de Qualidade da fábrica Secil-Outão, segundo a norma
NP EN ISO/IEC 17025:2005,
foi conseguida em 2012.

ARTIGOS CIENTÍFICOS
O nosso trabalho de medição e mitigação de impactes é sustentado pela pesquisa e criação de estudos científicos. Só no ano
de 2011 foram adicionados mais dois artigos científicos à já vasta criação
de material empírico.
Estes artigos foram publicados em revistas de referência internacional, o que
comprova a validade científica do nosso trabalho.
O trabalho de análise das
emissões atmosféricas,
da sua dispersão e análise de risco para o ambiente e para a saúde pública
tem sido de tal modo consistente e profundo que
tem sido a base de alguns
trabalhos científicos cuja

a Michael Ames, Stephen
Zemba, Laura Green,
Maria João Botelho, David
Gossman, Igor Linkov and
José Palma-Oliveira (in
press) Polychlorinated
dibenzo(p)dioxin and
furan (PCDD/F) Congener
Profiles in Cement Kiln
Emissions and Impacts.
Human and Ecological
Risk Assessment.

qualidade foi reconhecida
pelos seus pares para
serem publicados em
revistas científicas de alta
qualidade.
As conclusões fundamentais desses trabalhos
apontam para emissões
muito abaixo dos limites
legais, com impactes
mínimos para a saúde
pública e para o ambiente e sem diferenças entre
os combustíveis utilizados. Alguns exemplos:

a Zemba, S., Ames, M.,
Green, L, Botelho, M.,
Gossman, D., Linkov, I.,
Palma-Oliveira, J., (2011)
Emissions of metals and
polychlorinated
dibenzo(p)dioxins and
furans (PCDD/Fs) from
Portland Cement
Manufacturing Plants:
Inter-kiln Variability and
Dependence on Fueltypes., Science of the Total
Environment, 409, 41984205.

a José Palma-Oliveira,
Stephen G. Zemba,
Michael R. Ames, Laura
C. Green, and Igor Linkok
(in press). Uncertainty in
Multi-Pathway Risk
Assessment for
Combustion Facilities.
Human and Ecological
Risk Assessment.
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Desempenho Ambiental
Apresentamos um conjunto de informações
sobre o desempenho da fábrica Secil-Outão,
uma actuação marcada por uma gestão sustentável,
da qual o Prémio de Inovação para a Sustentabilidade é
apenas um reconhecimento destas mesmas práticas.

Em 2011 a fábrica Secil-Outão produziu cerca de 1 milhão e 313 mil
toneladas de cimento. Para se atingir estes valores, utilizaram-se mais
de 2 milhões e 700 mil toneladas de
matérias-primas. Destes, 96% foram
matérias-primas naturais (por exemplo, calcário e marga) e 4% matérias-primas secundárias (por exemplo, areias de fundição e granalha da
decapagem de navios).

FÁBRICA SECIL-OUTÃO
CONSUMO DE MATERIAIS - 2011
Matérias-primas Naturais
Matérias-primas Secundárias
Total

Para alcançar a produção de 2011,
utilizaram-se 217 mil e 500 toneladas de combustíveis, em que 48%
foram combustíveis alternativos e
52% combustíveis fósseis (coque de
petróleo, fuelóleo e carvão).

FÁBRICA SECIL-OUTÃO
CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - 2010
Combustíveis Fósseis
Combustíveis Alternativos
Total

T
2 604 472
115 400
2 719 872

(%)
95,8%
4,2%
100%

T
(%)
112 942 51,9%
104 599 48,1%
217 541 100 %

Substituição de Combustíveis
Com o intuito de depender cada vez
menos de combustíveis fósseis, a
Secil utiliza combustíveis alternativos.
Estes combustíveis são derivados de
resíduos que devido às suas características podem substituir os combustíveis tradicionais na indústria
cimenteira. De modo a garantir a qualidade do cimento e a estabilidade
do processo de fabrico e das emissões atmosféricas, os combustíveis
alternativos que podem ser utilizados são restritos e sujeitos a um controlo rigoroso. Este processo pode
ser designado por co-incineração.
A grande maioria dos combustíveis
alternativos utilizados é proveniente
de resíduos banais e de resíduos sólidos urbanos. Estes resíduos são tratados e processados, sendo denominados CDR - combustíveis derivados de resíduos.

COMBUSTÍVEIS
DERIVADOS
DE RESÍDUOS
26,1%

COMBUSTÍVEIS
FÓSSEIS
51,9%

RESÍDUOS
DE PLÁSTICOS
E BORRACHAS
10%
BIOMASSA
ANIMAL
FLUFF 1,1%
0,1%
BIOMASSA
VEGETAL
RESÍDUOS
6,4%
INDUSTRIAIS
PERIGOSOS
4.3%
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A utilização de 48,1% de combustíveis alternativos (percentagem calculada por peso) corresponde a uma
taxa de substituição, em termos ener-

géticos, de 36%. Esta tem vindo a
subir gradualmente, ao longo dos últimos anos, como se pode constatar
pelo gráfico seguinte.

Evolução da taxa de substituição de Combustíveis Alternativos

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0
2003

2004

2005

O aumento da taxa de substituição
de combustíveis fósseis por combustíveis alternativos permitiu evitar, até
2011, a emissão de mais de 605 mil
toneladas de CO2.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

A figura seguinte permite-nos observar essa poupança de CO2, em que
a linha inferior representa as emissões
actuais da Secil e a linha superior
indica o que seria emitido se apenas
se utilizassem os combustíveis tradicionais.

Poupança de CO2 - Fábrica Secil-Outão
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Emissões C A v s C P

Emissões só com combustíveis tradicionais
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Redução de Emissões
A utilização de um duplo sistema de filtragem contribui para a redução de emissões atmosféricas. Para além da diminuição de CO2 já referida, todas as emissões para a atmosfera dos restantes poluentes foram mantidas muito abaixo
dos limites legais, como é demonstrado nas medições contínuas de diversos
poluentes. Os resultados encontram-se expressos nos gráficos seguintes.

CONCENTRAÇÃO (mg/Nm3)

CONCENTRAÇÃO (mg/Nm3)

Emissões em contínuo 2011

Valor Médio Anual
A Secil efectua voluntariamente uma
quantidade de medições pontuais
muito superior à que está prevista na
legislação em vigor, a, por exemplo,
dioxinas e metais pesados. Deste
modo, temos o maior conjunto mundial de medições de emissões destes poluentes, efectuados por uma
unidade fabril de cimento.

Valor Limite

Nos gráficos seguintes apresentam-se alguns dos resultados das medições pontuais efectuadas desde
2002, na fábrica Secil-Outão.

Emissões de Mercúrio entre 2002 e 2011
Concentração (mg/Nm )

3

CONCENTRAÇÃO (mg/Nm3)

Emissões de Mercúrio entre 2002 e 2011
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Concentração (mg/Nm3)

CONCENTRAÇÃO (mg/Nm3)

Emissões
Furanos
entre
2002 e 2011
Emissões de
DioxinasdeeDioxinas
Furanoseentre
2002
e 2011
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
1
Limite

9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177 185
2002

2005

De salientar que os resultados obtidos
são sempre inferiores aos valores limite legais. Para além do mais, existiram

2006

2007

2008

melhorias substanciais na redução das
emissões de poeiras (redução de 80%
face a 1998), e das emissões de CO2

2009

2010

2011

(redução média de 13% do factor
específico de emissão de CO2 /ton
de produto cimentício, face a 1990).

PARCERIA SECIL - AMARSUL – OS RESÍDUOS SÃO ENERGIA
A Amarsul é a empresa responsável pela gestão do Sistema de Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos da Margem Sul do Tejo
que engloba os municípios
de Setúbal, Palmela, Sesimbra, Alcochete, Almada,
Barreiro, Moita, Montijo e
Seixal.
A parceria entre a Secil e a
Amarsul para a produção e
fornecimento de CDRs
(combustível derivado de
resíduo) permite, actualmente, aproveitar 12,5% do
total de resíduos sólidos
urbanos provenientes da

península de Setúbal, abrangendo cerca de 800.000
pessoas.
O investimento nas instalações da Amarsul tornou
possível reaproveitar parte
dos resíduos provenientes
das nossas casas, tornando-os combustíveis alterna-

tivos, transformando, assim,
parte do lixo da região em
energia!
Para tal é necessário separar e tratá-los convenientemente, antes de poderem
ser valorizados energeticamente.
Com estas novas infraestruturas, a Amarsul ganha
capacidade de fornecer
50.000 toneladas por ano
de CDR, colocando-se na
linha da frente na produção
destes combustíveis alternativos, estando prevista
ampliação dos equipamentos para permitir o reapro-

veitamento de 20% dos resíduos (80.000 toneladas).
Este processo de valorização, permite não só poupar
espaço em aterro, que seria
o seu destino caso não fossem reutilizados, como
ainda reduzir o consumo de
combustíveis fósseis e diminuir a emissão de gases
com efeito estufa.
Dado que os combustíveis
fósseis são provenientes do
exterior do país, com esta
medida, não só se diminui a
dependência energética do
país, como se reduzem as
importações.

tados do controlo de recepção e produção dos combustíveis para cálculos do
CELE sem ter de recorrer a
entidades externas.
Desta forma poupou-se
nos custos da realização
dos ensaios noutros laboratórios e passou a haver
uma melhoria no rigor dos
cálculos porque o volume
de dados é maior.
Para além de estar capacitado para apoiar outras
fábricas do grupo (com um
maior número de dados e
melhores tempos de res-

posta), o LCQO pode também prestar serviços para
entidades externas, quer
na caracterização de cimentos e seus constituintes quer na caracterização
de combustíveis (líquidos
e sólidos, de origem fóssil
ou alternativos).
A integração do sistema de
acreditação do laboratório
ao sistema já existente de
Qualidade, Ambiente e Segurança permitiu dar cumprimento aos requisitos de gestão exigidos pela norma NP
EN ISO/IEC 17025.

LABORATÓRIO ACREDITADO
O reconhecimento da competência técnica do Laboratório de Controlo de Qualidade da fábrica Secil
Outão (LCQO) para realizar
ensaios, calibrações, certificações e especificações

permitiu que este fosse
acreditado, de acordo com
a norma NP EN ISO/IEC
17025:2005.
A necessidade de acreditar
o laboratório surgiu devido
à verificação CELE (Comércio Europeu de Licenças de Emissão) e à imposição legal da caracterização de combustíveis e
matérias-primas ser realizada por uma entidade acreditada. Apesar do Laboratório estar habilitado e realizar esses ensaios, agora já
é possível utilizar os resul-
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Biodiversidade

Para além
da Paisagem
Uma vez que a recuperação das áreas
afectadas pelas actividades extractivas e
o restabelecimento dos ecossistemas
naturais poderá levar centenas de anos,
impõe-se minimizar estes impactes e
acelerar o processo de colonização
natural, especialmente em áreas com
elevada biodiversidade.

Tal pode ser alcançado através do
desenvolvimento de programas de
recuperação da estrutura e funcionamento das comunidades vegetais
e animais e dos ecossistemas originais, que não ambicionem apenas a
recuperação estética da paisagem.
Em 1982, a fábrica Secil-Outão
implementou um Plano Ambiental e
de Recuperação Paisagística (PARP),
articulado com o Plano de Lavra, que
permite a recuperação das áreas já
exploradas nas pedreiras de “Vale de
Mós A” e de “Vale de Mós B”, com
99 hectares no total.

Desde 1997, e no âmbito de
vários projectos, o Centro de Biologia Ambiental (CBA) da Faculdade

de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL), tem vindo a realizar o
acompanhamento científico da recuperação paisagística das pedreiras
da fábrica Secil-Outão. Os estudos e
ensaios realizados (ou em curso) incidem não apenas na vegetação, mas
também sobre o solo, já que a evolução deste condiciona inevitavelmente o desenvolvimento das plantas.
Actualmente, o PARP consiste na
re-introdução de substrato, no qual se
promove a instalação de vegetação
herbácea e arbustiva (por hidrossementeira), para controlo imediato da
erosão e redução do impacte visual,
e se procura favorecer o desenvolvimento de espécies nativas (por plantação), de modo a obter uma aproximação aos ecossistemas envolventes
e, deste modo, contribuir para a autosustentabilidade do sistema.
As espécies nativas usadas na
revegetação são produzidas num
viveiro, localizado na fábrica Secil-Outão. Desde 1983, que a empresa investiu na criação de um viveiro
próprio onde multiplica actualmente
15 espécies nativas. As sementes
são colhidas nas zonas envolventes
às pedreiras e em 30 anos recuperou-se 37 hectares.
Em 2007, a fábrica Secil-Outão
introduziu a componente faunística no
seu Plano de Recuperação, com uma
vasta equipa de investigadores da Universidade de Évora. O “Estudo e Valo-

VALORIZAR

13

rização da Biodiversidade Componente Fauna”, pretendia
caracterizar e avaliar o nível de
ocupação faunística após 30
anos de recuperação e comparar com as áreas naturais envolventes às pedreiras.
Durante a 1ª fase do estudo caracterizou-se a situação
de referência, nas diferentes
fases de recuperação paisagística, e o diagnóstico dos
factores limitantes da abundância e diversidade de espécies, que envolveu cinco grupos faunísticos: insectos (borboletas e carabídeos); anfíbios;
répteis; aves (passeriformes,
rapinas diurnas e nocturnas)
e mamíferos (micromamíferos,
morcegos, lagomorfos e carnívoros).
Entre 2008-2010, iniciou-se a 2ª
fase “Implementação de Medidas de
Gestão e Monitorização” que teve
como objectivo gerir e fomentar o
valor faunístico, em articulação com
o Projecto de Recuperação, que definiu uma estratégia de gestão activa
baseada na implementação de acções potenciadoras da ocorrência de
um maior e mais diversificado número de espécies autóctones.
Foram implementadas 52% das
acções previstas no plano no âmbito
da sensibilização ambiental, vigilância,
controlo de animais assilvestrados, ges-

As espécies nativas
usadas na
revegetação são
produzidas num
viveiro, localizado
na fábrica Secil-Outão.
Desde 1983, que a
empresa investiu
na criação de um
viveiro próprio onde
multiplica
actualmente 15
espécies nativas.

tão da vegetação, promoção de abrigos
e aumento da disponibilidade hídrica, que
corresponde a um total de 29 acções.
Em 2011, iniciou-se a 3ª fase do
estudo (2011-2014) de modo a dar continuidade às acções implementadas e
avaliação das mesmas, e monitorização das populações faunísticas. De
modo a enquadrar a biodiversidade da
propriedade da fábrica Secil-Outão com
a área envolvente, irá desenvolver-se o
alargamento da área de monitorização,
previamente estudada, dos actuais 440
(toda a propriedade da fábrica Secil
Outão) para 1522 hectares do Parque
Natural.

CANDIDATURA DA ARRÁBIDA A PATRIMÓNIO MUNDIAL

A serra da Arrábida é neste
momento uma candidata a

Património Mundial Misto
pela UNESCO. Ciente que
não é comum existir uma
indústria em locais protegidos pela Unesco, não é
no entanto situação única.
Em Vredefort, na África do
Sul (indústria mineira), e
na Baía de Halong, no Vietnam (indústria cimenteira),
existem dois exemplos.
A Secil, embora conscien-

te de que a localização de
uma fábrica num parque
natural é uma situação
incomum, também sabe
que a sua política ambiental é pioneira e valiosa,
pois são tomadas acções
muito para além do que é
exigido por lei, quer ao
nível da promoção da biodiversidade, quer ao nível
de controlo de emissões e

da monitorização dos nossos impactes.
As nossas acções pretendem diminuir ao mínimo
os impactes da nossa
actividade, promovendo
um desenvolvimento sustentável, onde o desempenho económico está
aliado ao desempenho
social e ambiental.
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A Secil e a Comunidade

Participação
e Transparência
A responsabilidade social é uma prática generalizada desde há muito na
Secil, assumindo múltiplas vertentes:
a Com o intuito de analisar e discutir as actividades da empresa, comunicando com a sociedade através
de alguns dos seus representantes,
a Secil criou, voluntariamente, em
2003, a Comissão de Acompanhamento Ambiental (CAA) do
Outão.
Este organismo, constituído por
entidades independentes (recentemente reforçado com o Serviço de
Proteção da Natureza e do Ambiente - SEPNA), foi um dos primeiros a
ser criado em Portugal.
No último ano, para além da apresentação dos diversos relatórios da
empresa (Ambiente, Segurança e
Semana de Portas Abertas), a CAA
analisou ainda outros temas, tais
como, a gestão dos resíduos em Portugal e o transporte de combustíveis.

A CAA do Outão tem permitido
perceber melhor as preocupações
das comunidades e aumentar a sua
capacidade de resposta aos desafios
que lhe são colocados em termos de
sustentabilidade.

to com a sociedade no esclarecimento das suas preocupações através
da demonstração, por exemplo, de
medidas tomadas na minimização
dos impactes das nossas instalações
fabris e pedreiras.

Assim, ao longo de quase 70 reuniões, temos trabalhado em conjun-

a Entre as várias iniciativas de abertura ao público, encontram-se as
visitas de milhares de estudantes
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Entre as várias
iniciativas de
abertura ao
público,
encontram-se as
visitas de
milhares de
estudantes à
fábrica do Outão,
a participação no
projecto
ambiental Barco
Évora e a Semana
de Portas
Abertas, evento
anual que a
comunidade
setubalense tem,
desde 2004,
aderido com
grande
entusiasmo.

a A Secil tem igualmente procurado
colaborar com vários parceiros,
nacionais e internacionais, ao nível
da sustentabilidade, dos quais se
destacam a ATIC (Associação Técnica da Industria do Cimento), a CEMBUREAU (Associação Europeia de
Cimento), a WBCSD (World Business
Council for Sustainable Development)
e a BCSD Portugal e a CSI (Cement
Sustainability Initiative).

fábricas podem ser consultados através de diversos suportes, como o
Relatório de Sustentabilidade, as
Declarações Ambientais EMAS e
outros folhetos distribuídos interna e
externamente.

a A empresa participa regularmente
em conferências e seminários, como
oradora, divulga as suas publicações
e artigos científicos (quer na área da
biodiversidade quer em termos de
emissões atmosféricas) e coopera na
realização de diversos estudos académicos e teses.

à fábrica do Outão, a participação
no projecto ambiental Barco Évora
e a Semana de Portas Abertas,
evento anual que a comunidade setubalense tem, desde 2004, aderido
com grande entusiasmo.
a Dos muitos contributos à comunidade destacam-se o apoio e financiamento a cerca de 100 associações da região, beneficiando assim
milhares de setubalenses. Tal como
tem acontecido até hoje, pretendemos continuar a manter uma relação
de proximidade com a comunidade
local.
a Os Prémios Secil, iniciativa com
quase 20 anos, são outra faceta da
política de mecenato, promovendo
o reconhecimento público de autore s d e p ro j e c t o s d e o b r a s d e
Engenharia Civil e Arquitectura portuguesas.
a Para além das comunicações realizadas pela CAA, todos os resultados do desempenho das nossas
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