Perfil

da Empresa

Fornecer Cimento para a Namíbia
A Ohorongo Cement é, de momento a única empresa produtora de cimento na Namibia.
Situada no Norte da Namibia, perto da Cidade de Otavi, a construção começou em 2008 com a primeira produção em
2011, o que torna a Ohorongo uma das fábticas mais modernas de Africa. A Ohorongo produz cimento de qualidade
mundial, de maneira sustentável, para consumidores Namibianos, assim como para o mercado de exportação nos países
vizinhos.
Raizes da empresa
A Ohorongo tem as suas raizes nos ﬁnais de 1800, quando a família Schwenk começou inicialmente com a produção de
cimento em Ulm, na Alemanha. Desde então, a família Schwenk foi investindo continuamente na tecnologia e capital
humano, de maneira a que hoje a empresa se tenha tornado num ator principal da indústria do cimento alemã. No
decorrer de 2007, o grupo Schwenk expandiu os seus horizontes para investir na Namíbia. Os generosos recursos a
Norte de Otavi prometiam um fornecimento sustentável de matéria prima para produzir cimento de qualidade mundial.
Qualidade
O cimento produzido pela Ohorongo tem os mais elevados padrões de qualidade baseados nos padrões europeus e
Instituto de Padrões Namibiano (Namibian Standards Institution - NSI), assim como pelo os Sul Africanos, aprovados e
certiﬁcados pela SABS. A fábrica utiliza a melhor tecnologia disponível para assegurar constantemente cimento de elevada
qualidade, com menor impacto no ambiente. A Ohorongo continua comprometida a produzir qualidade, sendo tal
assegurado pelo preenchimento dos requisitos da SANS/NAMS 50197-1. A produção na fábrica é organizada nos termos
da SANS/NAMS 50197-2, de modo a assegurar um processo de produção com os mais elevados padrões.
Tecnologia e Energia Alternativa
Uma cultura de avanço tecnológico e inovação teve início em Ohorongo, desde o início de 2011. A fábrica utiliza vários
combustíveis produzidos localmente, conhecidos como combustíveis alternativos, para reduzir a importação de
combustíveis fósseis vindos do exterior da Namíbia e para minimizar o impacto ambiental. Atualmente, lascas de madeira
derivam de arbustos invasores, o carvão vegetal e o combustível derivado de resíduos têm vindo a ser queimados no
processo de clínquer a temperaturas até aos 2000 graus Celsius. Para além dos múltiplos benefícios para o ambiente
(contribuição para a redução de arbustos invasores, para a redução dos resíduos em aterros e para um aumento da
biodiversidade), foram criados numerosos novos postos de trabalho por via destas iniciativas. Por ﬁm, o uso de
combustíveis alternativos aliados ao processo eﬁciente de energia torna a fábrica Ohorongo Sargberg numa das fábricas, a
nível mundial, com menores emissões especíﬁcas de CO² (por tonelada de clínquer).
Ambiente e Pessoas
Enquanto empresa e enquanto individuais, a Ohorongo tem muito orgulho em contribuir para as comunidades onde vivem e
trabalham. O Programa de Responsabilidade Social Corporativo das Empresas foca-se principalmente na educação, nos
cuidados de saúde e nas infraestruturas. A Ohorongo também se preocupa com o ambiente e orgulha-se dos vários modos
usados que os seus empregados no trabalho, salvaguardar o mesmo, de modo a que seja deixado um legado que perdure.
Nosso Trabalho
A Ohorongo reconhece que a Namíbia e os países vizinhos precisam de cimento de qualidade mundial para serem
estabelecidas as fundações adequadas ao desenvolvimento económico e à industrialização, assim como para ajudar a
atrair investidores estrangeiros.
A empresa apoia a Visão 2030, os Planos de Desenvolvimento Nacionais (NDP), assim como a “Política de Crescimento
Interna" do Ministério da Industrialização, Comércio e Desenvolvimento das Pequenas e Médias Empresas (SME).
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