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A Cimpor aprovou a construção de raiz de uma fábrica integrada de produção de clínquer e 
cimento em Cerrado Grande, no Estado do Paraná, Sul do Brasil. 
 
Após ter comunicado em 25 de Novembro de 2010 aumentos da sua capacidade de 
produção de cimento nas regiões Nordeste (Caxitú) e Centro-Oeste (Cezarina) do Brasil, a 
Cimpor completa com este novo investimento o anúncio de um significativo aumento das 
suas capacidades de produção em todas as suas principais regiões brasileiras de 
implantação industrial.  
 
A nova fábrica do Cerrado Grande utilizará uma pedreira de calcário já propriedade da 
Cimpor e terá uma capacidade de produção de cerca de 1,2 milhões de toneladas de 
cimento por ano. 
 
A construção da nova fábrica arrancará no início de 2012, iniciando-se a produção no 
princípio de 2014. O projecto tem um investimento total estimado em cerca de 190 milhões 
de euros. 

Esta nova fábrica de produção de cimento irá permitir à Cimpor beneficiar dos crescimentos 
previstos para os mercados do Sul e do Sudeste do Brasil, tendo em atenção que as 
unidades em operação atingiram o nível máximo das respectivas capacidades. 

Com a concretização dos investimentos anunciados em Novembro de 2010 e desta nova 
fábrica do Cerrado Grande, a Cimpor irá aumentar a sua capacidade produtiva anual no 
Brasil em 2,6 milhões de toneladas, atingindo uma capacidade total de produção de cimento 
com clínquer próprio de 9,1 milhões de toneladas, mais 40% do que a capacidade actual de 
6,5 milhões de toneladas. 

Mais uma vez a Cimpor reforça a sua posição nos mercados emergentes e especialmente 
no Brasil, o país que mais contribui para o seu volume de negócios e cash flow operacional. 

 

 
Lisboa, 10 de Maio de 2011 

 

 

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 

 

CIMPOR CONSTRÓI MAIS UMA FÁBRICA NO BRASIL  
 

            


