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SOBRE A INTERCEMENT
Com 40 fábricas de cimento e moagens e
capacidade instalada de mais de 47 milhões de
toneladas/ano, a InterCement está entre as 10
maiores empresas internacionais de cimento do
mundo. É líder nos mercados de Portugal,
Argentina, Moçambique e Cabo Verde, vice-líder
no Brasil e no Paraguai e mantém posição de
destaque na África do Sul e Egito.



INSTITUTO INTERCEMENT PELO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

VISÃO
Pessoas e organizações atuando como agentes de 

transformação social, contribuindo para a construção 

de uma sociedade mais sustentável e inclusiva.

MISSÃOSer um catalisador do potencial das comunidades 
onde a InterCement está, criando parcerias e 
soluções inovadoras que fortaleçam pessoas 
comprometidas com a superação de desafios.

VALORES
Temos a convicção que, ao desenvolver o potencial de pessoas e comunidades, fortalecendo-as e 
promovendo sua autonomia e independência, contribuímos para a construção de um mundo melhor.

Acreditamos que nosso papel vai além de desenvolver e fabricar produtos com qualidade e responsabilidade.  
Cada profissional é um agente de transformação que tem, no Instituto, um catalisador para trabalhar em 

conjunto e transformar a realidade. Nossa aspiração é fazer diferente e fazer a diferença.

5



RESULTADOS 2016

24 CDCs

8 países

37 CIVICOs

80 projetos 83 GAIVs

316 ações

3.450 voluntários

2.5 MM Euros 12.736 voluntários
87.334

beneficiados

Dia do Bem Fazer



Programa Na Mão Certa  & 
InterCement
2007: Adesão ao Pacto Empresarial

Objetivos:
1. Formar uma massa crítica de caminhoneiros

conscientes do seu papel como agentes de
proteção.

2. Desenvolver um sistema de boas práticas no
setor privado para sensibilizar todos os elos da
cadeia de transportes.

3. Transformar em tema de responsabilidade
social das empresas, a causa da exploração de
crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras.



RESULTADOS



Percentuais do não 
envolvimento sexual 
com crianças e adolescentes

63 82 88
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PARA ACOMPANHAR AS 
MUDANÇAS NAS ESTRADAS



Programa Na Mão Certa &
InterCement 

2016 Décima edição do Programa Na Mão
Certa pela InterCement Brasil

ü 18 de Maio | Dia Nacional ao Combate a 
Exploração Sexual

ü 25 de Julho – Dia do Caminhoneiro
ü 12 de Outubro – Dia das Crianças 

132 mil pessoas envolvidas

Programa gerido por Suprimentos & Logística



2017 1ª Lei Semana Na Mão Certa, 
Santana do Paraíso/MG 

A Semana Na Mão Certa acontecerá toda última
semana de novembro e contará com a promoção,
sensibilização e orientação da população para o
enfrentamento da exploração sexual de crianças e
adolescentes. A política pública, inédita no tema, é o
resultado de uma ação intersetorial inovadora.

“Nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas
conscientes e engajadas possa mudar o mundo. De
fato, sempre foi assim que o mundo mudou.” (M. Mead)

Ardvander Melo, Coordenador Produção Industrial,
membro do CÍVICO Santana do Paraíso e
intraempreendedor social.


