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EDITORIAL

O Verdadeiro Valor

Os resultados apresentados no
estudo elaborado pela Consultora Internacional KPMG sobre o
impacto socioeconómico da Secil
na Região de Setúbal evidenciam
e quantificam o que todos sabiamos há muito: a fábrica da SecilOutão, presente no mesmo local
desde o início do século passado tem um importante impacto
económico direto e indireto, cria
riqueza e emprego na região e
contribui para a dinamização da
economia local e nacional.
Mas esta fábrica é muito mais que
uma unidade produtiva e de criação de valor. É uma instituição
estruturante da região em que
está implantada, uma referência
de saber fazer, de responsabilidade ambiental e social e um parceiro comunitário.

Todas estas dimensões não estritamente económicas aportam
também valor à sociedade. A relevância da atividade industrial da
Secil na Península de Setúbal foi
avaliada por uma metodologia
transparente, aplicada com rigor e
detalhe por uma entidade externa de renome, ressaltando deste
estudo as vantagens económicas
e sociais da presença desta unidade fabril na região e no País.
Impacto económico, atuação ambiental e relação comunitária, aqui
retratados apenas no respeitante ao exercício de 2015 evidenciam que, ao longo das décadas,
a Secil se constituiu numa pedra
basilar da economia regional. O
nosso permanente esforço de
desenvolvimento e a procura de
sermos uma referência industrial

e de gestão no nosso país vem
corporizar a ideia de que é possivel
estabelecer uma relação equilibrada entre atividade industrial,
desempenho ambiental e atuação
comunitária.
É possivel operar uma unidade
fabril num ecossistema protegido
de forma produtiva e sustentável
e beneficiar ainda a comunidade envolvente. Esta será sempre a
nossa postura, nesta fábrica e em
todas as outras que procuramos
operar com o mesmo sentido de
responsabilidade, contribuindo para
dar forma à nossa sociedade.

Nuno Maia Silva
Diretor de Relações
Institucionais e Sustentabilidade
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IMPACTO ECONÓMICO

A importância económica
da fábrica Secil-Outão
na região de Setúbal
A contribuição da Secil para a geração de 672 empregos
regionais e de 44 milhões de euros de riqueza anual na
Península de Setúbal foram algumas das conclusões
de um estudo sobre o impacto económico, social e
ambiental da fábrica do Outão, apresentado, no passado mês de Outubro.
Os resultados deste trabalho, referentes a 2015, inserem-se numa iniciativa do Grupo Secil de medir a
importância da sua operação fabril, evidenciando e
quantificando, não só o valor que o complexo apresenta a nível regional mas também o impacto a nível
nacional. Para além do efeito na criação de emprego,
a atividade da fábrica Secil-Outão é também responsável pela geração de riqueza na Península de Setúbal, de forma direta e indireta. Os outros vetores
de dinamização económica analisados neste estudo
dizem respeito ao volume de exportações e às despesas com os seus fornecedores.

Quanto ao efeito indireto no emprego, este atinge
os 503 postos de trabalho na Península de Setúbal,
sendo Setúbal (54%), Barreiro (18%) e Montijo (14%) os
municípios mais beneficiados.
Mais de 70% do emprego indireto gerado pelo complexo do Outão está maioritariamente associado a
setores que fazem parte do seu processo produtivo,
destacando-se o impacto dos Serviços de Reparação
e Instalação de Máquinas e Equipamento (29%).
TOP DOS SETORES DE ATIVIDADE DA REGIÃO ONDE É
GERADO MAIS EMPREGO COM A CONTRIBUIÇÃO DO
COMPLEXO FABRIL DO OUTÃO

71% do emprego gerado está concentrado em
apenas 5 setores.

29%

Serviços de Reparação
e Instalação de Máquinas
e Equipamento

14%

Combustíveis

14%

Transporte Terrestre

EMPREGO
O impacto da fábrica Secil-Outão no emprego direto é de 169 colaboradores, dos quais 140 residem na
região da Península de Setúbal e cujo salário médio
é 65% superior à média da região e 115 % superior à
média nacional na indústria transformadora.
CONTRIBUIÇÃO DO COMPLEXO FABRIL DO OUTÃO PARA
O EMPREGO DA REGIÃO (Nº DE POSTOS DE TRABALHO)

Por cada colaborador do complexo (169), são
gerados 4 empregos na região.

Colaboradores do
complexo fabril
de Outão
Emprego
Indireto 1ºlinha
Emprego
Indireto 2ºlinha

7%

Borrachas e Matérias Plásticas

7%

Serviços de Armazenagem
e Auxiliares dos Transportes

Apesar de o foco de estudo ser a importância da unidade do Outão a nível regional, o seu impacto, em
Portugal, em termos de empregabilidade, traduz-se
em 1689 postos de trabalho.

Impacto Indireto
503 Postos de Trabalho
169
192

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)

121

Emprego Induzido

190

Emprego Total

672

A contribuição da Secil, em 2015, com 44 milhões de
euros para o PIB da região de Setúbal (número que ascende aos 120 milhões a nível nacional), é um dos dados mais importantes do estudo da consultora KPMG.
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Este valor reflete os gastos da fábrica do Outão com
os seus fornecedores, o consumo da economia local
dinamizado pelos seus trabalhadores e os impostos
municipais pagos.
CONTRIBUIÇÃO ANUAL DO COMPLEXO FABRIL DE
OUTÃO PARA O PIB DA REGIÃO (MILHARES DE EUROS)

Por cada € gasto pelo complexo na Península
de Setúbal são gerados cerca de 2,7€ na região.

17M €
44M €

11M €
17M €
Impacto
Direto

Impacto
Indireto

Impacto
Induzido

Impacto
Total

Os setores regionais de atividade com maior contribuição da fábrica Secil-Outão são o dos Combustíveis (23%) e o dos Serviços de Reparação e Instalação de Máquinas e Equipamento (22%), sendo que
o seu impacto resulta, na sua maioria, de compras
feitas a fornecedores.
TOP DOS SETORES DE ATIVIDADE DA REGIÃO COM MAIOR
CONTRIBUIÇÃO DO COMPLEXO FABRIL DE OUTÃO
(PERCENTAGEM DE RIQUEZA GERADA)

76% da riqueza gerada está concentrada em
5 setores.

23%

Combustíveis

22%

Serviços de Reparação
e Instalação de Máquinas
e Equipamento

15%

Transporte Terrestre

9%

Borrachas e Matérias Plásticas

7%

Serviços de Armazenagem
e Auxiliares dos Transportes

Setúbal é o município que mais beneficia da riqueza gerada na região (47 % — 21 milhões de euros),

destacando-se ainda os municípios do Montijo (23%)
e Barreiro (17%), onde a riqueza gerada é também
fortemente impulsionada.

EXPORTAÇÕES
Todos estes valores e os seus efeitos na economia
só se tornam possíveis devido à solidez da fábrica
Secil-Outão que, em 2015, transacionou cerca de 1
milhão e 800 mil toneladas de cimento e clínquer, o
que correspondeu a 95,4 milhões de euros.
Desse valor, a partir de Setúbal, a empresa exportou,
quase 1 milhão e 500 mil toneladas por via marítima
para mais de 20 países, contribuindo assim para o esforço nacional de melhoria do saldo comercial com
o exterior.
O valor das exportações em 2015 atingiu os 65 milhões
de euros, o que representa 0,7 % do PIB da região da
Península de Setúbal.
Ao longo dos últimos anos, a vertente exportadora
da fábrica do Outão tem ganho crescente relevância,
representando, hoje em dia, cerca de 93% do volume
total de exportação nacional.
O cais privativo da Secil-Outão assume, assim, uma
importância fundamental no escoamento do produto, permitindo, não só, o abastecimento dos diversos
entrepostos marítimos nacionais mas sendo também
uma peça fundamental na exportação para a América
do Norte, Caraíbas, América Central e do Sul, Costa
Ocidental e Norte de África.
TOP DOS PAÍSES COM MAIOR PESO NAS EXPORTAÇÕES
(PERCENTAGEM)

88% das exportações estão concentradas em
10 países.
26%

12%

10%

8%

ARGÉLIA

COSTA DO MARFIM

GUINÉ

ANGOLA

8%

7%

6%

4%

GUINÉ EQUATORIAL

COLÔMBIA

GUINÉ-BISSAU

BRASIL

4%

3%

CABO VERDE

BENIM
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Além do significativo impacto na região, por via do
trabalho portuário, transportes, segurança e vários
serviços conexos, através da contratação de inúmeras
empresas da Península de Setúbal, a fábrica do Outão
representa cerca de 31% do volume de cargas do
Porto de Setúbal.

FORNECEDORES
Paralelamente ao elevado valor e representatividade
das exportações do complexo fabril, a empresa alocou 65% (37,4 milhões de euros) da sua despesa em
compras a fornecedores nacionais, sendo que 44%
(16,3 milhões de euros) desse valor é referente a mais
de 700 fornecedores da Península de Setúbal.

65%

Das compras realizadas foram
a Fornecedores Nacionais.
Das compras nacionais foram
a fornecedores pertencentes à
Península de Setúbal.

44%

TOP DAS REGIÕES DE COMPRAS A FORNECEDORES NACIONAIS (PERCENTAGEM)

Serviços de Reparação e Instalação
de Máquinas e Equipamento (23%)
Combustíveis (19%)
PINHAL
LITORAL

GRANDE
LISBOA
PENÍNSULA
DE SETUBAL

16,3M€ de Compras

Transporte Terrestre (17%)

A Secil tem ainda um conjunto de iniciativas que visam promover a sustentabilidade dos fornecedores
regionais. Para além da aquisição de bens e serviços,
no âmbito da recuperação paisagística, a empresas
locais, a unidade fabril tem revisto as condições contratuais a fornecedores com carências económicas.

DESEMPENHO AMBIENTAL

Investimento avultado
e emissões mais reduzidas
PRODUÇÃO
O estudo sobre o impacto da Secil-Outão mostrou
também que a fábrica possui um alto desempenho
ambiental e uma performance sustentada, fruto do
compromisso da empresa e das melhorias processuais
que têm vindo a ser implementadas, tornando-a uma
referência no setor cimenteiro.

Para a obtenção de níveis de desempenho cada
vez mais elevados muito contribuiu o investimento financeiro em proteção ambiental que,
em 2015, foi de 2,2 milhões de euros. Quase
70% do valor reporta para a gestão de resíduos
e redução de emissões atmosféricas.
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Em 2015 a fábrica Secil-Outão produziu 1 milhão e 751
mil toneladas de cimento e clínquer. Para se atingir estes valores, utilizaram-se mais de 2 milhões e 500 mil
toneladas de matérias-primas, sendo 97% matérias-primas naturais (por exemplo, calcário e marga) e 3%
matérias-primas secundárias (por exemplo, granalha).
t

(%)

2 451 504

97%

78 688

3%

2 530 192

100%

Consumo de Materiais (2015)
Matérias-primas Naturais
Matérias-primas Secundárias
Total

O aumento gradual, ao longo dos últimos anos, da
taxa de substituição de combustíveis fósseis por alternativos e o decréscimo da taxa de incorporação
de clínquer (que liberta dióxido de carbono durante a
sua produção) fez com que os valores de CO₂ emitidos tenham diminuído 2% nos últimos 6 anos.
EMISSÕES ESPECÍFICAS DE CO₂ (kg CO₂/ton CIMENTÍCIOS)

668
655

Para obter a produção de 2015, utilizaram-se mais
de 208 mil toneladas de combustíveis, em que 59%
foram combustíveis alternativos e 41% combustíveis
fósseis (fuel e coque de petróleo).
t

(%)

Combustíveis Alternativos

123 469

59,2%

Combustíveis Fósseis

85 010

40,8%

208 479

100%

Consumo de Combustíveis (2015)

Total

2009

2015

Para além disto, numa lógica de economia circular, a
Secil também incorpora resíduos de demolição e construção na produção dos seus cimentos e produz agregados reciclados. Todas estas medidas refletem o envolvimento e o esforço da empresa na procura de uma
economia de baixo carbono, tal como recomendado
no Acordo de Paris sobre as Alterações Climáticas.
EMISSÕES EM CONTÍNUO (2015)
Concentração (mg/Nm3)
0

SUBSTITUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

Partículas

Com o intuito 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 maioria dos combustíveis alternativos utilizados em
2015 foram Resíduos Industriais Banais (combustíveis
derivados de resíduos, papel, cartão, plástico, por
exemplo). A quantidade dos diferentes resíduos usados dependem da disponibilidade destes.
0,2% Biomassa Animal

Resíduos
Industriais
Banais

40,8%

43,9%

Combustíveis
Fósseis

100

1.9

Óxido de Azoto
Dióxido de Enxofre

43.9

(SO₂)
(HCI)

Compostos Orgânicos
Totais (COT)

300

266.5

(NOx)

Cloreto de Hidrogénio

200

1.8

500

10

15

50

Valor Limite
Valor Médio Anual

REDUÇÃO DE EMISSÕES
Para além do CO₂, todas as emissões para a atmosfera
dos restantes poluentes foram diminuídas e mantidas
muito abaixo dos limites legais. O grande destaque
vai para a emissão de óxido de azoto (NOx), que teve
um decréscimo de 59%, face aos valores de 2009.

8,6%
6,5% Biomassa Vegetal

2330

A utilização de uma taxa tão elevada de combustíveis
alternativos (59,2%) corresponde a uma taxa de substituição, em termos energéticos, de 45%.

500

250

EMISSÕES DE NOx (ton)
Resíduos
Industriais
Perigosos

400

20

2330

963

2009

2015
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A Secil também efetua voluntariamente uma quantidade de medições pontuais muito superior à que
está prevista na legislação em vigor, a, por exemplo,
dioxinas e metais pesados, detendo o maior conjunto
mundial de medições de emissões destes poluentes,
efetuados por uma unidade fabril de cimento.
De salientar que, de 2002 a 2015, os resultados obtidos foram sempre muito inferiores aos valores limite
legais, independentemente da combinação de combustível utilizada.

RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA
O estudo mostra ainda que a Secil-Outão prossegue
ativamente o seu Plano Ambiental de Recuperação
de Pedreiras, tendo já recuperado 41 ha da pedreira
com a plantação de mais de 1 milhão de unidades de
espécies de flora autóctones, criadas nos seus próprios viveiros. A integração de um plano para a Valorização da Biodiversidade na componente Fauna,
de modo a diminuir o seu impacte, foi outro dado
realçado pelo trabalho da consultora.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Aposta no apoio e
proximidade às comunidades
Além de apoiar instituições como o Hospital Ortopédico de Santiago do Outão ou o Parque Natural da Serra
da Arrábida/Parque Marinho Luiz Saldanha, a fábrica
possui um plano alargado de visitas, do qual também
consta a Semana de Porta Abertas, permitindo, assim,
uma relação mais próxima entre a comunidade local
e a empresa. Em 2015, mais de 700 pessoas tiveram
a oportunidade de conhecer a unidade setubalense.

Dadas as múltiplas iniciativas realizadas ao longo
das últimas décadas na região, o trabalho da KPMG
também analisou o impacto da atuação da fábrica
Secil-Outão em 2015 no desenvolvimento e apoio à
comunidade local.
Em 2015, a Secil atribuiu 191 mil euros de donativos
a cerca de uma centena de associações, clubes e
instituições humanitárias da região de Setúbal. Desde
que foi criado (2003), este programa já doou mais de
2,5 milhões de euros ao movimento associativo da
região, afirmando-se como uma referência na área
da responsabilidade social corporativa em Portugal.

O estudo dá também destaque ao estacionamento gratuito e vigiado que a Secil disponibiliza no seu
antigo Hangar de Carvão a todos os veraneantes que
desejam aceder ao transfer por autocarro para a praia.
Nos últimos 4 anos, mais de 130 mil setubalenses beneficiaram deste sistema, o que se traduz num elevado impacto social.
Por último, a consultora ainda refere o investimento
de 9,7 milhões de euros em Investigação e Desenvolvimento nas diversas áreas em que está envolvida
(produto, emissões, eficiência energética e sustentabilidade), tendo como parceiros algumas das mais
prestigiadas entidades de investigação do país, tais
como o Instituto Superior Técnico e o Laboratório
Nacional de Engenharia Civil, entre outros.
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Saiba qual a verdadeira
importância da Fábrica
Secil-Outão na região
da Península de Setúbal

SECIL PORTAS ABERTAS 2017
31 DE MARÇO, 1 E 2 DE ABRIL
Nos dias 31 de Março, 1 e 2 de Abril participe na Semana de Portas
Abertas, iniciativa que a Secil, pelo décimo segundo ano, volta
a promover, dando a conhecer o impacto económico, social e
ambiental da cimenteira setubalense na região.
Visite a Fábrica Secil-Outão, fique a conhecer as nossas instalações e tudo o que a Secil tem feito pelo emprego e pela geração
de riqueza na península de Setúbal, o seu desempenho ambiental
de excelência e os seus planos de apoio à comunidade local.

VISITAS GUIADAS ÀS 10H00 E ÀS 15H00.
AUTOCARRO GRATUITO A PARTIR DO PARQUE DAS ESCOLAS,
EM SETÚBAL, ÀS 09H30 E ÀS 14H30.
INSCREVA-SE ATRAVÉS DO NÚMERO
936007002 OU EM WWW.SECIL-GROUP.COM

