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Desempenho
Económico
De Setúbal
para o Mundo
O surgimento da Secil, há 85 anos,
está indissociavelmente ligado à construção do Porto de Setúbal, tendo
sempre existido um cais adjacente
à fábrica, permanentemente utilizado
para fornecimento de combustíveis
e carregamento de cimento.
Durante décadas, e até à presente
data, a Secil tem mantido navegação
de cabotagem em navios próprios
ou fretados, para abastecer os seus
entrepostos marítimos de Aveiro,
Leixões e Viana do Castelo, assim
como para a Região Autónoma da
Madeira. Ao longo dos últimos
anos, a vertente exportadora da
empresa tem ganho crescente
relevância, representando actualmente mais de 90% do volume de
produção da Fábrica.

Destinos de
Exportação
da Secil

Em 2014 a exportação cresceu 26%,
atingindo 1,8 milhões de toneladas.
Além do significativo impacto no
emprego directo na própria fábrica,
que mantém assim bons níveis de
laboração, a exportação por via
marítima tem um forte impacto no
emprego indirecto, por via do trabalho portuário, transportes, segu
rança e vários serviços conexos,
através da contratação de inúmeras
empresas da Península de Setúbal.

A Secil é o primeiro carregador, em
volume, do Porto de Setúbal, o que
representa uma importante fonte de
receitas para esta Administração Portuária, às quais acrescem os valores
pagos pelas concessões de uso
privativo dos cais do Outão e da
Termitrena. Em 2014 a Secil exportou cimento e clínquer para mais de
30 países da América do Norte,
Caraíbas, América Central e do Sul,
Costa Ocidental e Norte de África.

Visitas guiadas às 10h.
Autocarro gratuito a partir do
Parque das Escolas em Setúbal.
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Pelo décimo primeiro ano, a Secil está de Portas
Abertas. Desta vez, com o tema “Economia e Exportação em Setúbal”.
Na última década, a Secil tornou-se uma empresa
fortemente exportadora a partir do Porto de Setúbal.
Nos dias 2 e 3 de Outubro, venha conhecer a sustentabilidade da Secil, que alia o desempenho ambiental
ao desenvolvimento económico e social da Região
de Setúbal.
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Desempenho Social

Há 85 anos nascia
em Setúbal a Sociedade
de Empreendimentos
Comerciais e
Industriais, Lda –
Companhia Geral
de Cal e Cimento, com
a principal atribuição
de fornecer cimento
de qualidade para
a construção do Porto
de Setúbal.

Na Secil, a responsabilidade social é prática constante como atestam as
múltiplas iniciativas realizadas ao longo das últimas décadas na região
e perpetuadas na imprensa local e em vários monumentos da cidade.
Na última década, algumas práticas de responsabilidade social merecem
ser destacadas pela sua relevância e impacto na comunidade setubalense.

Devido à excelente capacidade de
resposta demonstrada pelos seus
quadros, técnicos e trabalhadores,
bem como a excelência das matérias
primas abundantes na serra e a localização privilegiada com acesso
portuário directo, a Empresa registou sucessivos aumentos de produção de cimento - um bem então
escasso em Portugal - o que permitiu um contínuo aumento de vendas, tornando-se um referencial
industrial na região e, nos últimos
anos, um dos últimos baluartes da
indústria de base detida por capitais portugueses.

Uma Empresa responsável e actuante

Comissão de
Acompanhamento Ambiental

Sendo uma empresa de origem setubalense, e capital social exclusivamente português, é hoje também uma
entidade essencialmente exportadora.
A partir de Setúbal, exportamos quase
dois milhões de toneladas de cimento e clínquer por via marítima para
mais de 30 países, contribuindo assim
para o esforço nacional de melhoria
do saldo comercial com o exterior.
Mantemos emprego de qualidade,
pagando impostos e contribuições
e, através da contratação de empresas locais, ajudando a dinamizar a
economia da Península de Setúbal.

A este bom desempenho económico,
que permitiu amortecer as grandes
dificuldades que o sector da construção atravessa em Portugal, acrescentamos um desempenho ambiental alinhado com os mais exigentes
normativos técnicos e legais em vigor nacional e internacionalmente.
Tornou-se, inclusivamente, caso de referência mundial em alguns aspectos,
e mantemos uma atitude de elevada responsabilidade social perante a
nossa comunidade.
Solidez económica, capacidade técnica, vocação sustentável e cariz
social são atributos associados à
Secil que nos permitem celebrar com
confiança 85 anos de existência.
Orgulhamo-nos do papel que temos
na economia regional e nacional,
como empresa setubalense, exportadora e com relevante actuação
internacional.

Nuno Maia Silva
Director de Comunicação
Institucional - Secil, S.A.

Criada voluntariamente pela Secil
em 2003 como objetivo de aproximar a comunidade da Fábrica Secil
Outão, fornecer transparentemente
mais informação à cerca do seu
desempenho e auscultar as expectativas dos parceiros, a Comissão
de Acompanhamento Ambiental da
Fábrica Secil congrega várias organizações da administração pública,
associações e instituições locais,
em reuniões trimestrais.
Além do desempenho ambiental,
são habitualmente analisados temas relacionados com a Saúde,
Segurança e Higiene no Trabalho, a
aplicação de legislação e desenvolvimento do Plano Ambiental de
Recuperação de Pedreiras em vigor.
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Menos Combustíveis fósseis
importados, emissões mais reduzidas
Em 2014 a fábrica Secil -Outão produziu 1 milhão e 925 mil toneladas
de cimento e clínquer. Para se obter
estes valores, utilizaram-se quase
2 milhões e 900 mil toneladas de
matérias-primas, sendo 97% matérias-primas naturais (por exemplo,
calcário e marga) e 3% matériasprimas secundárias (por exemplo,
granalha). Para alcançar a produção
de 2014, utilizaram-se cerca de 232
mil e 300 toneladas de combustíveis, em que 53% foram combutíveis
alternativos e 47% combustíveis
fósseis (fuel e coque de petróleo).

Substituição de Combustíveis

Programa de Apoio
Ao Movimento Associativo
Setubalense
Além de apoiar instituições como
o Hospital Ortopédico de Santiago
do Outão, ou o próprio Parque
Natural da Arrábida / Parque
Marinho Luiz Saldanha, a Secil tem
em vigor, desde 2003 um amplo
programa de apoio a Associações
de Inclusão Social, desportivas e
culturais do concelho, que abrange
mais de 100 instituições por ano,
beneficiando indiretamente milhares
de setubalenses.
Nos últimos 10 anos, a Empresa
doou mais de 2,5 milhões de euros
ao movimento associativo e humanitário de Setúbal, dando assim forma
a um dos mais robustos programas
de responsabilidade social corporativa existentes em Portugal.

Estacionamento Gratuito
para as Praias da Arrábida
Desde 2013, a Secil disponibiliza
estacionamento gratuito e vigiado
no seu Antigo Hangar de Carvão,
para os veraneantes que desejam
aceder ao transfer por autocarro
para a praia, aumentando o conforto dos utilizadores e melhorando a
segurança na acessibilidade à Praia
da Figueirinha. Nestes 3 anos, este
inovador sistema beneficiou quase
100 000 setubalenses nas suas deslocações para as praias da região.

4

Desempenho Ambiental

Com o objectivo de depender cada
vez menos de combustíveis fósseis,
a Secil utiliza combustíveis alternativos. Estes são sempre sujeitos a
um controlo rigoroso para garantir
a qualidade do cimento e a estabilidade do processo de fabrico e das
emissões atmosféricas.
A grande maioria dos combustíveis
alternativos utilizados em 2014 é
proveniente de resíduos industriais
banais (combustíveis derivados de
resíduos, papel, cartão, plástico,
por exemplo). As quantidades dos
diferentes resíduos utilizados dependem da disponibilidade destes.

Resíduos Industriais
Banais (43%)

Resíduos Industriais
Perigosos (5%)

Combustíveis
Fósseis (47%)

Biomassa
Vegetal (5%)

Consumo de Materiais (2014)
Matérias-prima Naturais

t

(%)

2 803 384

97%

85 218

3%

2 888 602

100%

Matérias-prima Secundárias
Total

Consumo de Combustíveis (2014)

t

(%)

123 713

53,3%

Combustíveis Fósseis

108 555

46,7%

Total

232 268

100%

Combustíveis Alternativos

A utilização de uma taxa tão elevada
de combustíveis alternativos (53,3%)
corresponde a uma taxa de substituição, em termos energéticos, a
rondar os 40%. O aumento gradual,
ao longo dos últimos anos, da taxa
de substituição de combustíveis fósseis por alternativos, fez com que os
valores de CO2 emitidos tenham
diminuído em relação à quantidade
de clínquer produzido. De 2005 a
2014 já foram evitadas mais de 850
mil toneladas de CO2.

e metais pesados, detendo o maior
conjunto mundial de medições de
emissões destes poluentes, efectuados por uma unidade fabril de
cimento. De salientar que de 2002
a 2014 os resultados obtidos são
sempre muito inferiores aos valores
limite legais, independentemente
da combinação de combustível
utilizada.

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. A Secil também efectua voluntariamente uma quantidade
de medições pontuais muito superior
à que está prevista na legislação
em vigor, a, por exemplo, dioxinas
Concentração (mg/Nm3)
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A Secil prossegue ativamente
o seu Plano Ambiental de
Recuperação de Pedreiras,
tendo já recuperado 41 ha
de pedreira com a plantação
de mais de 1 milhão de unidades
de espécies de flora autóctone
da Arrábida, criada nos seus
próprios viveiros. Aliada a isto
a empresa tem vindo a realizar,
desde 2007, em parceria com
a Universidade de Évora, um
plano para a Valorização da
Biodiversidade na componente
Fauna nas suas pedreiras.
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