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Fornecimento de cimento para a namíbia
A fabrica de Cimento Ohorongo está situado no norte da Namíbia, perto da cidade de Otavi. A construção começou em 2008
com a primeira produção em 2011, fazendo de Ohorongo uma das mais modernas fábricas de cimento da África. Ohorongo
produz de maneira sustentável cimento de classe mundial para os mercados da Namíbia e de exportação nos países vizinhos.
Raizes da empresa
Ohorongo tem raízes no ﬁnal do século XIX, quando a família Schwenk iniciou a produção de cimento em Ulm, na Alemanha.
Desde então, a família Schwenk investe continuamente em tecnologia e capital humano, de modo que hoje a empresa se
tornou um importante participante na indústria de cimento alemã. Durante 2007, o grupo Schwenk expandiu seu horizonte
para investir na Namíbia. Os generosos recursos ao norte de Otavi prometeram um suprimento sustentável de matériaprima para a fabricação de cimento de classe mundial.
Qualidade
O cimento produzido pela Ohorongo é do mais alto padrão de qualidade, com base nas normas Européias e Sul-Africanas,
aprovado e certriﬁcado pela Instituição Padrão da Namíbia (NSI) e SABS. A planta utiliza a melhor tecnologia disponível para
garantir cimento de alta qualidade consistente, com o menor impacto no meio ambiente. Ohorongo permanece comprometido
com a qualidade, e isso é garantido pelo cumprimento dos requisitos das normas ISO 9001: 2015 e SANS 50197 e
NAMS 197.
Tecnologia e Energia Alternativa
Uma cultura de avanço tecnológico e inovação foi iniciada em Ohorongo desde 2011. A planta utiliza vários combustíveis
produzidos localmente, os chamados combustíveis alternativos, para reduzir a importação de combustíveis fósseis de fora
da Namíbia e minimizar o impacto ambiental. Atualmente, lascas de madeira derivadas de arbustos invasores, ﬁnos de
carvão e combustível derivado de resíduos estão sendo queimadas no processo de clínquer a temperaturas de até mais de
1450 graus Celsius. Além de múltiplos benefícios para o meio ambiente (redução do volume de mato, redução de resíduos
em aterros e aumento da biodiversidade), também foram criados numerosos novos empregos por meio dessas iniciativas.
Por último, mas não menos importante, o uso de combustíveis alternativos, combinado com o processo de eﬁciência
energética, faz da planta de Sargberg da Ohorongo uma das mais baixas (e especíﬁcas por tonelada de clínquer) de CO² que
emite cimento no mundo todo. A usina solar fotovoltaica de 5MW fornece energia elétrica mais verde à usina de cimento,
reduzindo a pegada de carbono de forma sustentável.
Meio ambiente e pessoas
Como empresa e indivíduo, Ohorongo se orgulha de contribuir para as comunidades onde vive e trabalha. O Programa de
Investimento Social Corporativo das empresas se concentra principalmente em educação, saúde e infraestrutura, em
colaboração com Ohorongo Otavi Community Trust. Ohorongo também se preocupa com o meio ambiente e se
orgulha das muitas maneiras pelas quais seus funcionários trabalham para protegê-lo, a ﬁm de deixar um legado duradouro.
Nosso Trabalho
Ohorongo reconhece que a Namíbia e os países vizinhos precisam de cimento consistente e de alta qualidade para
estabelecer as bases adequadas para o desenvolvimento econômico e a industrialização, bem como para ajudar na detecção
de investidores estrangeiros. A empresa apóia a Visão 2030, o Plano Nacional de Desenvolvimento (NDP), bem como a
Política de "Crescimento em Casa" do Ministério da Industrialização, Comércio e Desenvolvimento de PME.
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