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editorial

Portas Abertas
ao Desenvolvimento
e Sustentabilidade
Desde a sua fundação em 1930 que a Secil é uma
empresa com significativo impacto na região de
Setúbal, desde logo pelo papel que desempenhou
no fornecimento de cimento para a construção do
porto que imprimiu um novo dinamismo à cidade.

A Fábrica Secil-Outão encontra-se inserida na foz do rio Sado e no Parque Natural
da Arrábida

Ao longo de mais de oitenta anos,
a Secil tem contribuído significativamente para a economia da região
oferecendo emprego qualificado,
capacitando os recursos humanos,
contratando bens e serviços locais
em montantes consideráveis, liquidando contribuições e impostos e
fornecendo um excelente cimento,
produto essencial ao conforto, segurança e património das populações.
Nas últimas duas décadas, a temática ambiental tem vindo a ganhar
crescente preponderância no espaço público. Mas esta já era uma
preocupação da Secil ainda anterior
à criação do Parque Natural da Arrábida, em 1976, pelo que passou a

Saiba mais em www.secil.pt

divulgar as acções que corporizam
a sua estratégia de sustentabilidade.
Essa estratégia passa pela definição
do melhor equilíbrio entre o desempenho económico, ambiental e social, com recurso ao investimento
relevante na aquisição das melhores
tecnologias fabris, de que o duplo
sistema de filtragem existente na
Fábrica Secil-Outão é exemplo paradigmático, à inovação no Plano
Ambiental de Recuperação Paisagística que tem permitido compatibilizar o uso da pedreira simultaneamente com a sua requalificação
e a uma politica de proximidade e
envolvimento comunitário de que
as Semanas de Portas Abertas e
a Comissão de Acompanhamento

Ambiental são boas práticas reconhecidas.
Apesar de sempre se terem efectuado visitas organizadas à Fábrica, decidimos em 2004 abrir as portas para
que todos os interessados pudessem
visitar as instalações individualmente,
em família ou em grupo de amigos de
forma a conhecer detalhadamente a
nossa operação, perceber os seus
impactos e avaliar por si próprios o
esforço efectuado pela Empresa para
atingir os exigentes objectivos de minimização destes impactos.
Volvidos estes dez anos, é com
imensa satisfação que nos orgulhamos de ter recebido milhares de
setubalenses que apreciaram de
forma positiva a nossa actuação e
que se mostraram agradavelmente surpreendidos por terem como
vizinha uma Fábrica que é uma referência europeia e até mundial na
sustentabilidade da sua operação.
Uma Fábrica de excelência, certificada, exigente, adaptada aos tempos
actuais em termos de responsabilidade social e envolvimento comunitário
e que, nos últimos anos se tornou
uma forte exportadora, contribuindo
para o esforço nacional de melhoria
do saldo comercial com o exterior.
A todos convidamos para celebrar
connosco estes 10 anos de Portas
Abertas demonstrando que é possível estabelecer um perfeito equilíbrio
entre indústria e ambiente e proporcionando o Desenvolvimento Sustentável de toda uma comunidade.
Nuno Maia Silva
Director de Comunicação
Institucional
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Sensibilização ambiental
nos viveiros da Secil-Outão

10 anos
de Portas Abertas
Mais proximidade,
maior transparência
A Fábrica Secil-Outão comemora, este ano, a 10ª edição da Semana de Portas Abertas, evento
a que a comunidade setubalense tem aderido com grande entusiasmo. Esta iniciativa, cujo
sucesso é ilustrado pelos cerca
de 4 mil participantes que já nos
visitaram, tem permitido uma
relação mais próxima entre a comunidade e esta importante indústria da região. Ao longo destes 10 anos foi possível mostrar a
nossa história, a nossa evolução
e as actividades que asseguram
uma produção sustentável.

Foi com chave de ouro que
a Fábrica Secil-Outão abriu, em
2004, pela primeira vez, as suas
portas à população setubalense.
Nessa primeira edição, que teve
cinco dias, o ponto alto foi a visita
às pedreiras para mostrar o processo de reflorestação em curso.
Embora iniciado em 1982 era até
então desconhecido para muitos.
Nesse ano foi descrito o modo
que garantiu a colocação de quase um milhão de plantas mediterrânicas, nomeadamente a criação
de um viveiro próprio, com multiplicação ao ar livre e em estufas,
nas suas instalações, local bastante apreciado pelas centenas
de visitantes.

Em 2005 foi apresentado o projecto
de requalificação visual e paisagístico da antiga fábrica de via
húmida. Ao longo de sete dias, os
participantes puderam testemunhar
a evolução ocorrida nas instalações
da antiga fábrica (de via húmida) da
Secil-Outão. Este investimento de 22
milhões de euros incluiu o desmantelamento de algumas estruturas fabris e a recuperação de toda a área,
transformando por completo uma
paisagem que outrora foi industrial.
Também foram abordadas as vantagens da passagem de produção de
via húmida para via seca que conduziu à redução drástica dos consumos
de energia eléctrica e térmica, com
consideráveis repercussões a nível
ecológico e financeiro.
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No ano seguinte foi abordado o
processo de valorização de resíduos. Os visitantes tiveram a possibilidade de conhecer o processo em
detalhe e de visitar in loco os locais
de armazenagem dos combustíveis
alternativos. Para além disso foi
disponibilizada diversa informação
como, por exemplo, os testes às
emissões atmosféricas da Fábrica
Secil-Outão, efectuados por entidades independentes, onde se provou
a inexistência de efeitos na saúde
pública.
A Semana de Portas Abertas de
2007 esteve subordinada ao tema
“Recuperação Paisagística e
Biodiversidade”. Esta edição foi
marcada pela assinatura de um

Peneireiro (Falco tinnunculus)

memorando de entendimento com
o Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB)
para a realização de estudos científicos que sirvam de referência para
a manutenção e desenvolvimento
da biodiversidade em pedreiras.
Ao longo de nove dias, o miradouro
existente na pedreira de marga foi o
local mais apreciado pelos visitantes, quer pela vista que o próprio lugar oferecia quer pela exposição do
mais recente projecto na área do
ambiente, o estudo e valorização
da biodiversidade, componente
fauna. Este projecto, executado
em parceria com a Universidade de
Évora, promove a recolonização da
pedreira pelas espécies locais.

A Biodiversidade
na Arrábida
foi o mote de
2009, tendo sido
dada especial
importância
às práticas
promotoras da
biodiversidade e
que englobaram
a recuperação
paisagística e a
promoção da vida
animal.

O tema da quinta edição da Semana de Portas Abertas (2008) foi
a “Energia e Ambiente” e, para
além do projecto pioneiro de captura de CO2, através das microalgas,
os visitantes ficaram a conhecer as
medidas da empresa em termos
de eficiência energética e de minimização dos impactes ambientais,
decisões essas que permitiram
a Fábrica Secil-Outão reduzir as
emissões de CO2 em 10 por cento
por tonelada de cimento, relativamente ao ano de 1990. O evento
de 2008 foi o que teve mais adesão
por parte do público, com cerca de
600 visitantes.
A Biodiversidade na Arrábida foi
o mote de 2009, tendo sido dada
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poder observar a unidade fabril a
partir do rio, uma outra perspectiva que se traduziu num grande
sucesso.

especial importância às práticas
promotoras da biodiversidade e que
englobaram a recuperação paisagística e a promoção da vida animal
(valorização da componente fauna).
A observação de morcegos e aves
que ocuparam, respectivamente,
caixas-abrigo e caixas-ninho, foi
uma das principais novidades do
plano de acção de valorização das
espécies identificadas como mais
relevantes.
Outro enfoque da edição deste ano
foi o projecto de recuperação da
biodiversidade marinha - Biomares, co-financiado pela União Europeia e pela Secil. Este plano, que
se destina a recuperar as pradarias
marítimas da zona do Portinho da
Arrábida, foi distinguido com uma
Menção Honrosa no Prémio BES
Biodiversidade.
A 7ª Semana de Portas Abertas, que
decorreu em 2010, esteve subordinada ao tema “Uma homenagem
ao passado, a olhar sobre o futuro”. O foco esteve na evolução
das diferentes vertentes da empresa
durante os mais de
80 anos da fábrica
e na sua projecção para o futuro.
O crescimento da
responsabilidade
social da empresa
ao longo dos anos,
a evolução do processo de fabrico
de cimento e as
diversas inovações
tecnológicas associadas, como a valorização de resíduos, e as diversas
preocupações ambientais, foram os
principais assuntos abordados.
A 8ª edição (2011) da Semana de
Portas Abertas foi dedicada à Ciência. Os visitantes tiveram contacto
com o trabalho científico desenvolvido na Secil no âmbito da identificação e mitigação de impactes.
Através deste programa exaustivo
de investigação científica, a Secil
demonstrou que para minimizar ao
máximo o impacto que a produção
de cimento tem, recorre ao estudo

Visitas aos viveiros

sistemático (em conjunto com diversas universidades e entidades) de
todas as variáveis do processo de
fabrico, incluindo as emissões dele
decorrentes. Para além disso estes
resultados são partilhados com a
comunidade.
Em 2011, pela primeira vez, estava
incluído, em algumas visitas, um
pequeno percurso náutico, para

A Fábrica
Secil-Outão
comemora este
ano a 10ª edição da
Semana de Portas
Abertas, evento a
que a comunidade
setubalense tem
aderido com grande
entusiasmo.

O evento de 2012 foi dedicado à
distinção da Secil 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. O público teve a oportunidade de descobrir que a promoção
da biodiversidade (com 40% das
pedreiras já recuperadas), a intensiva substituição de combustíveis
fósseis por alternativos e a drástica redução das emissões fez com
que a Secil recebesse o galardão
que premeia as empresas que se
distinguem pelo seu desempenho
sustentável.
Os visitantes ficaram também a
conhecer que a parceria com a
Amarsul permite aproveitar 12,5%
do total de resíduos sólidos urbanos

de cerca de 800 mil pessoas da região de Setúbal.
Em 2013, a Secil esteve presente
com um stand na feira de Santiago,
razão pela qual não se realizou a Semana de Portas Abertas nos moldes
tradicionais, tendo antes a Empresa
ido ao encontro dos milhares de setubalenses que visitaram o certame
tendo sido registados mais de 1 600
visitantes no espaço Secil.
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Desempenho
Ambiental Exemplar
Nas páginas seguintes divulgamos os principais dados relativos à
actividade da Fábrica Secil-Outão em 2013, nomeadamente em relação
ao uso e à quantidade de matérias-primas e combustíveis alternativos e
respectivas emissões, sempre situadas abaixo dos limites legais.
O tema que se segue tem por objectivo divulgar os principais dados
relativos à actividade da Fábrica
Secil-Outão em 2013, nomeadamente em relação ao uso e à quantidade de matérias-primas e combustíveis alternativos.
Em 2013 a Fábrica Secil-Outão produziu cerca de 1 milhão e 180 mil
toneladas de cimento. Para se atingir estes valores, utilizaram-se mais
de 2 milhões e 300 mil toneladas de
matérias-primas. Destes, 96% foram
matérias-primas naturais (por exemplo, calcário e marga) e 4% matérias-primas secundárias (por exemplo,
granalha da decapagem de navios).
Para alcançar a produção de 2013,
utilizaram-se 185 mil e 500 toneladas de combustíveis, em que 58%
foram combustíveis alternativos e
42% combustíveis fósseis (coque de
petróleo, fuelóleo e carvão).

CONSUMO DE MATERIAIS - 2013
Matérias-primas Naturais
Matérias-primas Secundárias
Total

CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS - 2013
Combustíveis Alternativos
Combustíveis Fósseis
Total

Os combustíveis alternativos que
podem ser utilizados são restritos e
sujeitos a um controlo rigoroso pois
há que garantir a qualidade do cimento e a estabilidade do processo
de fabrico e das emissões atmosféricas. Este processo chama-se co-incineração.

(%)
96,4%
3,6%
100%

T
107 060
78 468
185 528

(%)
57,7%
42,3%
100%

BIOMASSA
VEGETAL
6,9%

Substituição de Combustíveis
Tal como sucede em toda a Europa,
e com o objectivo de depender cada
vez menos de combustíveis fósseis,
a Secil utiliza combustíveis alternativos, ou seja, derivados de resíduos
que devido às suas características
podem substituir os combustíveis
tradicionais na indústria cimenteira.

T
2 226 211
82 925
2 309 136

BIOMASSA
ANIMAL
0,6%
COMBUSTÍVEIS
FÓSSEIS
42,3%

COMBUSTÍVEIS
DERIVADOS
DE RESÍDUOS
31,7%

A grande maioria dos combustíveis
alternativos utilizados em 2013 é
proveniente de resíduos banais e de
resíduos sólidos urbanos. Estes resíduos são tratados e processados,

RESÍDUOS
DE PLÁSTICOS
E BORRACHAS
15,0%
RESÍDUOS
INDUSTRIAIS
PERIGOSOS
3,5%

sendo denominados CDR - combustíveis derivados de resíduos. As
quantidades dos diferentes resíduos
utilizados dependem da disponibilidade destes.
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A utilização de 57,7% de combustíveis alternativos (percentagem
calculada por peso) corresponde a
uma taxa de substituição, em ter-
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mos energéticos, de 43%. Esta tem
vindo a subir gradualmente, ao longo dos últimos anos, como se pode
constatar pelo seguinte gráfico.

EVOLUÇÃO DA TAXA DE SUBSTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS
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O aumento da taxa de substituição
de combustíveis fósseis por combustíveis alternativos fez com que
os valores de CO2 emitidos tenham
diminuído em relação à quantidade
de clínquer produzido.
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A figura seguinte permite-nos observar essa diminuição, bastante
acentuada a partir de 2004, início da
valorização energética de combustíveis alternativos.

POUPANÇA DE CO2 - FÁBRICA SECIL-OUTÃO
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EMISSÕES CO2
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A Secil prossegue activamente o seu
Plano Ambiental de Recuperação de Pedreiras,
tendo já recuperado 39 ha de pedreira com
a plantação de mais de 1 milhão de unidades
de espécies de flora autóctone da Arrábida,
criadas nos seus próprios viveiros.
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Redução de emissões
Para além da diminuição de CO2 já referida, todas as emissões para a atmosfera dos restantes poluentes foram mantidas muito abaixo dos limites
legais. Os resultados encontram-se expressos nos gráficos seguintes.

concentração (mg/Nm3)

EMISSÕES EM CONTÍNUO 2013
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Dióxido de Enxofre (SO2)

Compostos Orgânicos
Totais (COT)

0
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18,5
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EMISSÕES EM CONTÍNUO 2013

concentração (mg/Nm3)
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2,87

1,50

0
Partículas
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 pe-

Cloreto de Hidrogénio (HCl)
VALOR LIMITE

sados. Deste modo, temos o maior
conjunto mundial de medições de
emissões destes poluentes, efectuados por uma unidade fabril de
cimento.

1
0,01
Fluoreto de Hidrogénio (HF)
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Nos gráficos seguintes apresentam-se alguns dos resultados das
medições pontuais efectuadas desde de 2002, na fábrica Secil Outão.

EMISSÕES DE MERCÚRIO ENTRE 2002 E 2013
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De s al i e n t a r, c o mo é v i s í v e l n a
grande quantidade de medições
efectuadas ao longo dos anos, que
os resultados obtidos são sempre
inferiores aos valores limite legais,
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independentemente da combinação de combustíveis utilizada.

2010

2011

2012

2013

10

VALORIZAR

Carregamento de navio no Cais Secil-Outão

Impacto Económico
Fortemente implantada no mercado nacional, com três unidades
produtivas, nomeadamente as fábricas do Outão, Maceira-Liz e Cibra-Pataias, o crescimento e desenvolvimento da Secil passam também pela
presença a nível internacional na Tunísia, Líbano, Brasil e Angola.
Para diminuir o impacto que a crise
que assola o consumo de cimento em Portugal teve na Secil foram
explorados novos mercados para
exportação. Em 2013 foi exportado
cerca de 75% do volume total de
vendas (cerca de um milhão e 200
mil toneladas de cimento e clínquer)
para mercados como o Brasil, a Argélia e a Costa Ocidental Africana.
Em 2013, a Secil foi o maior ex-

portador em volume do porto de
Setúbal, sendo também o maior
carregador, com cerca de 22% do
volume de cargas (1,546 milhões
de toneladas).
O impacto do Porto de Setúbal é
muito significativo na região, como
promotor do desenvolvimento económico e do emprego.
A Secil trabalha com mais de 700
fornecedores locais (concelhos de
Sesimbra, Palmela e Setúbal) e pagou mais de 8 milhões de euros de
contribuições e impostos em Setúbal, desde o ano 2000.
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Responsabilidade
Social
A responsabilidade social é uma prática
generalizada desde há muito na Secil, assumindo
diversas vertentes.
Comissão de
Acompanhamento Ambiental
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 (reforçado
ultimamente com o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da
GNR-SEPNA), foi um dos primeiros
a ser criado em Portugal.
A CAA da Fábrica Secil-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.
Assim, ao longo de quase 80 reuniões, temos trabalhado em conjunto
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.

Apoios
Dos muitos contributos à comunidade
destacam-se o apoio e financiamento anual a cerca de 100 instituições e
projectos da região, através da lei do
mecenato, bem como o patrocínio a
provas desportivas, festas locais e
concertos, beneficiando assim milhares de setubalenses. O Parque Natural
da Arrábida é igualmente destinatário
de um financiamento pluriananual a
projectos de investigação científica.
Na última década, a Secil já doou
mais de 2 milhões de euros.
Prémios Secil

Visitas
Entre as várias iniciativas de abertura ao público, encontram-se as visitas de centenas de estudantes e
profissionais à Fábrica Secil-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.

Os Prémios Secil, iniciativa com mais
de 20 anos de existência, são outra
faceta da política de mecenato, promovendo o reconhecimento público
de autores nacionais de projectos de
obras de Engenharia Civil e Arquitectura portuguesas, que tem distinguido os principais profissionais do País
nestas áreas, bem como estudantes
de excelência.
Cooperação institucional
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).
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.

