CICLO DE ENTREVISTAS “O NOSSO PESSOAL”
A Cimentos Madeira comemora este ano
25 anos de vida. A 23 de Fevereiro de 1984
assinou-se a escritura de constituição da
Empresa. O Sr. Paulo Câmara, apesar
de agora já estar reformado, foi um dos
colaboradores que esteve na Cimentos
Madeira, conjuntamente com o Sr. Dr.
João Santos, desde o primeiro momento.
Foram 17 anos de dedicação a uma
empresa bem-sucedida e bem cotada na
Região Autónoma da Madeira.
CIM - Será que nos poderia contar como foi a sua integração na
Cimentos Madeira?
P. Câmara - Foi uma história que ficou marcada, porque a proposta
foi feita no dia do meu aniversário. Eu e o Dr. João Santos fazíamos
parte da Direcção do Clube Desportivo Nacional. No dia da reunião
da Direcção, 23 de Novembro de 1983, antes de esta começar,
o Dr. João Santos disse-me que, no fim da reunião precisava
falar comigo. A conversa era a proposta para integrar a empresa
cimenteira que seria criada pelo Governo Regional, Cimpor e
Secil. Eu trabalhava na Madeira Wine já há 23 anos, era o Chefe
da Contabilidade, numa empresa das mais cotadas na RAM. A
proposta era aliciante, desafiadora e mexeu comigo. Amadureci
a ideia e aceitei o desafio, com a seguinte condição: Faríamos
um contrato em part-time por um período de seis meses. Caso
gostassem do meu trabalho vinculava-me à Cimentos Madeira,
caso contrário continuaria na Madeira Wine. A 23 de Fevereiro de
1984 a empresa foi constituída. Gostaram do meu trabalho e a 3
de Julho de 1984 fiz um contrato com a Cimentos Madeira que
se manteve até 31 de Julho de 2001, com a minha saída para a
reforma.
CIM - Fale-nos um pouco da experiência vivida na Cimentos
Madeira.
P. Câmara - Comecei por acompanhar a construção da empresa,
porque nada existia, tudo foi feito de raiz, acompanhei as
escavações, a construção dos silos, a construção das instalações,
do edifício administrativo, etc. Ajudei a estruturar toda a orgânica
da empresa. Aproveitei os conhecimentos que adquiri na Madeira
Wine e apliquei-os na Cimentos Madeira, apesar de serem duas
áreas de negócios completamente distintas. A área administrativa
e contabilística foi toda organizada por mim. É claro que ao longo
do tempo as coisas foram evoluindo e fomos melhorando métodos
de trabalho. Ainda fui do tempo que a facturação era toda feita à
mão. Entretanto, introduziu-se o sistema informático e evoluiu-se
para a ferramenta que hoje a empresa utiliza que é o SAP.
A Cimentos Madeira foi inaugurada a 6 de Dezembro de 1985 e
os colaboradores que trabalhavam no Entreposto das Ilhas foram
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integrados, nessa altura, na estrutura da Cimentos Madeira. A
Empresa iniciou a sua actividade comercial em Janeiro de 1986.
Em finais deste ano expandiu-se fazendo investimentos no Porto
Santo. O Entreposto do Porto Santo foi, igualmente, uma obra
que acompanhei, deslocando-me com regularidade ao Porto
Santo durante a fase de investimento. A 7 de Dezembro de 1987
inaugurou-se o terminal do Porto Santo.
Depois a Cimentos foi adquirindo outras empresas na área da
Construção, nomeadamente, betões, agregados e prefabricados,
constituindo dessa forma o Grupo Cimentos Madeira.
Até ao final do exercício da minha actividade dediquei-me sempre
à área contabilística financeira.
CIM - Como é que era o espírito de Grupo nessa altura?
P. Câmara - Em termos de espírito de Grupo, as pessoas
entendiam-se perfeitamente umas com as outras. Claro que cada
um tinha o seu feitio, mas o que eu pretendia era que as coisas
fossem feitas e bem-feitas, é claro. Se alguma coisa não estava
tão bem, procurava, no momento, alertar esse colaborador na
tentativa de melhorar o seu desempenho. A Cimentos Madeira foi
o meu 2º trabalho ao qual dediquei 17 anos da minha vida. Nunca
me arrependi de ter saído da Madeira Wine para a Cimentos
Madeira. Modéstia à parte, penso que fiz um bom trabalho. Os
meus superiores hierárquicos, tanto os da R.A.M., como da Cimpor
e Secil nunca tiveram razão de queixa do meu trabalho. Procurei
fazer as coisas bem, “miudinho” como sempre fui e sou. Não existe
perfeição, mas gosto sempre de melhorar.

25 ANOS CIMENTOS MADEIRA
1984

1984

CIM - Agora está reformado, como é que passa o seu tempo nesta
etapa da sua vida?
P. Câmara - Reformei-me em Agosto de 2001 da Cimentos Madeira
e ocupo o meu tempo numa empresa de contabilidade – Madconta
– da qual sou sócio. Já não tenho um horário de trabalho tão rígido,
mas estou lá sempre todos os dias. Para além do trabalho dedicome à família e tento gozar a vida da melhor maneira, aproveitando
todas as oportunidades que ela nos dá. Sou um adepto “fervoroso”
do meu Clube – Nacional. Tenho um lugar cativo no estádio
juntamente com a minha mulher, filhos e netos. Faço férias, alguns
cruzeiros, tento viver da melhor forma possível.
CIM - Quer deixar alguma mensagem aos colegas que ainda estão
no activo?
P. Câmara – Em primeiro lugar deixo uma mensagem de saudade
aos colegas que já não estão entre nós, nomeadamente, ao Sr.
Duarte Nunes, um colaborador directo. Para os restantes, um grande
abraço a todos, e agradeço, mais uma vez, toda a colaboração que
me deram no tempo em que trabalhei na empresa, pois sem essa
colaboração a empresa não tinha progredido como progrediu.

1985

1985

Andreia Santos

AS 100 MAIORES EMPRESAS NA RAM – 2008
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Decorreu no passado dia 21 de Novembro de 2008 o evento para divulgação
do Ranking do Survey “As 100 Maiores Empresas na RAM”, onde as empresas
do Grupo Cimentos Madeira participaram e obtiveram classificações honrosas.
Realça-se que no evento participaram muitas empresas madeirenses dos
diferentes sectores de actividade, tendo as empresas do Grupo CIMAD obtido
diversos prémios, distribuídos pelos diferentes ramos de actividade económica e
de acordo com diversos critérios de índole económica/financeira:
Sector do Comércio – Cimentos Madeira
- 1º Lugar Produtividade, 2º Lugar Activo
Liquido, 3º Lugar Volume de Negócios
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Sector da Industria – Pedra Regional - 1º
Lugar Produtividade, 3º Lugar Crescimento
do Volume de Negócios
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Comercial da
Cimentos Madeira
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Promadeira

Constituição da
Madebritas

Aquisição da Pedra
Regional
Participação na
JMJ Henriques
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Brimade - 2º Lugar Cash Flow/Volume de
Negócios, 3º Lugar Autonomia Financeira.

Constituição da
Cimentos
Madeira

José Chocalheiro
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Resumo em 2009:

1984

Estes prémios ora atribuídos ao Grupo são
o reflexo do bom desempenho atingido
em 2008, apesar de uma conjuntura
económica muito adversa e elevam-nos a
auto-estima para tornear as adversidades
esperadas para 2009.

MARÇO 2009

1987

1990

1995

2002

2004

Inauguração do
Terminal do Porto
Santo

Constituição da Beto
Madeira

Inauguração do
Terminal do Caniçal
Participação na
Madmar, Coinertes
e Sanimar

Inauguração do
Laboratório Cimentos
Madeira

Aquisição da
Inertogrande

Cimentos Madeira
Brimade
Beto Madeira
Pedra Regional
Laboratório Cimentos Madeira
Promadeira
Inertogrande
JMJ Henriques
Madebritas

OS 25 ANOS DE VIDA DA CIMENTOS MADEIRA

EDITORIAL
Cimentos Madeira
É com orgulho e satisfação que nos dirigimos neste editorial a todos os
Colaboradores que contribuíram para o sucesso da empresa Cimentos
Madeira ao longo destes 25 anos. Um quarto de século é um momento
oportuno para comemorar as realizações e o crescimento da Empresa,
mas também para fazermos reflexões, revermos metodologias de
trabalho, para que no âmbito das nossas responsabilidades possamos
sempre trabalhar numa perspectiva de melhoria continua. Só com o
empenho e determinação de todos é que a Empresa continuará a
ser referência na fileira dos materiais de construção e um marco no
desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira.
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A fim de responder à necessidade crescente de informação
e de conteúdos de qualidade, o Cimentar Noticias do
Grupo está à procura de colaboradores motivados e com
vontade de juntar-se à equipa que trimestralmente lhe
faz chegar a newsletter. Se está interessado em ser um
destes colaboradores envie um e-mail à DRHQ com um
artigo com um tema à sua escolha, excluindo politica ou
religião.
Não hesite, entre em contacto, precisamos de si.

Colaboraram nesta edição
Andreia Santos
João Santos
José Luís Chocalheiro

Tiragem
200 Exemplares

Ao comemorarmos os 25 anos de vida da Cimentos Madeira e ao passarmos em retrospectiva o trajecto
percorrido assalta-me uma sensação de grande satisfação pelo trabalho realizado, dando sentido à
expressão “Crescemos com a Madeira e para a Madeira”.
O principal objectivo da sua constituição foi o de garantir em termos modernos e racionais o abastecimento de
um produto de capital importância para o crescimento e desenvolvimento da Região, quer o vivido na altura
da sua constituição, quer o que se perspectivava face à adesão à União Europeia e a toda a dinâmica imposta
pelo Governo Regional no sentido, não só de recuperar os atrasos ancestrais que a Região registava, como
também o de criar condições para o desenvolvimento e sustentabilidade da sua economia.
Foi através de uma parceria com motivações públicas e privadas que se deu corpo a este projecto que é
tido como referencial e exemplar, associando interesses regionais e nacionais.
Temos um objectivo estratégico bem definido - o mercado a montante do sector da construção civil e
obras públicas - com valorização de recursos próprios da Região e aumento do valor acrescentado por incorporação de trabalho em
materiais importados.
Os sectores de actividade em que hoje estamos envolvidos e a sua realização temporal espelham o seu crescimento quantitativo,
inovador, cooperante e sustentado.
Perante o passado recente e a situação actual, tendo em atenção a natureza das nossas actividades empresariais importa reflectir
muito, e bem, sobre os cenários futuros de desempenho da nossa Economia Regional.
O conceito de dimensão optimizada substituirá o de grande ou pequena dimensão e obrigará a uma actualização dos conceitos de
planeamento e desenvolvimento estratégico.
A integração num novo universo empresarial com posição maioritária da Secil, a apresentação de perfomances económicas e
financeiras adequadas aos novos tempos reforçam a nossa atitude de enfrentarmos o futuro com pragmatismo, confiança, motivação,
responsabilidade social, fazendo permanentemente face às alterações da conjuntura.
A empresa será sempre um local privilegiado, se pensarmos ser nós próprios os construtores do futuro.
Tendo consciência de que a grande riqueza de uma empresa são os que nela trabalham, quero saudar-vos neste aniversário e
agradecer-vos a dedicação e competência patenteada e acreditar solidariamente que vamos continuar a fazer o nosso trajecto de vida
empresarial com realização pessoal e profissional e prossecução dos objectivos societários.

FESTA DE NATAL

CURIOSIDADES

Grelha
Colorida

Considere a grelha 4x4 (exemplo 16 quadrados), em que todos os
quadrados têm que ter uma cor. A grelha terá que respeitar os seguintes
requisitos:

O Natal do Grupo Cimentos Madeira foi festejado em Dezembro último com um jantar e com uma festa para as crianças.

25 ANOS AO SERVIÇO DO GRUPO

• 4 quadrados de cor azul.
• 3 quadrados de cor vermelha
• 3 quadrados de cor branca
• 3 quadrados de cor verde
• 3 quadrados de cor amarela
• E nenhuma cor deverá ser repetida em cada linha, coluna ou diagonal

Distribuição
Gratuita

O Dia de Reis celebra-se a 6 de Janeiro e assinala a data em que os três
Reis Magos (Gaspar, Belchior - ou Melchior - e Baltasar) foram visitar e dar
oferendas ao Menino Jesus.
Deram-lhe ouro, incenso e mirra.
Em alguns países, especialmente nos países hispânicos, é tradição dar as
prendas (de Natal) às crianças neste dia.
Em Portugal nesta altura cantam-se as Janeiras e come-se bolo-rei e
assim fizeram os colaboradores da Cimentos Madeira, num clima de
confraternização cantaram as Janeiras não de porta em porta como manda
a tradição, mas sim nas instalações sociais da empresa, onde comeram
bolo-rei e brindaram com Vinho Madeira ao Novo Ano 2009.

Solução na Pág. 4

ESTE TRIMESTRE SÃO ANIVERSARIANTES DO GRUPO
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Março
03
03
10
10
20
24
30

João Fortunato dos Santos
José Manuel Freitas Poeira
José Manuel dos Santos
Emanuel Costa
Juvenal Maurício de Abreu
Nélia Maria Mendonça Fernandes
Carla Cristina C. Gomes Gouveia

DIA DE REIS

Abril
01
09
15
17
27

José Leonardo Ferreira Freitas
José Manuel de Melo Franco
Egídio Orlando Barros Andrade
Agostinho Santos Fernandes
José Miguel da Silva Guimarães

Maio
05
06
10
18
19
23

Sebastião R. dos Santos de B. Sousa
Rosa Maria Abreu Câmara
José de Castro Vieira
José Venâncio Correia Pereira
Nélio Celestino Vieira
Flávio Baptista Soares da Silva

No decorrer do Jantar de Natal foram entregues os
troféus comemorativos dos 25 anos ao serviço das
empresas do Grupo Cimentos Madeira. Comemoraram
a data os colaboradores: José Agostinho Sousa
(Brimade) e José Leonardo de Freitas (Brimade).
Agradecemos-lhes o contributo que têm dado às
empresas ao longo destes 25 anos.
Andreia Santos
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obras públicas - com valorização de recursos próprios da Região e aumento do valor acrescentado por incorporação de trabalho em
materiais importados.
Os sectores de actividade em que hoje estamos envolvidos e a sua realização temporal espelham o seu crescimento quantitativo,
inovador, cooperante e sustentado.
Perante o passado recente e a situação actual, tendo em atenção a natureza das nossas actividades empresariais importa reflectir
muito, e bem, sobre os cenários futuros de desempenho da nossa Economia Regional.
O conceito de dimensão optimizada substituirá o de grande ou pequena dimensão e obrigará a uma actualização dos conceitos de
planeamento e desenvolvimento estratégico.
A integração num novo universo empresarial com posição maioritária da Secil, a apresentação de perfomances económicas e
financeiras adequadas aos novos tempos reforçam a nossa atitude de enfrentarmos o futuro com pragmatismo, confiança, motivação,
responsabilidade social, fazendo permanentemente face às alterações da conjuntura.
A empresa será sempre um local privilegiado, se pensarmos ser nós próprios os construtores do futuro.
Tendo consciência de que a grande riqueza de uma empresa são os que nela trabalham, quero saudar-vos neste aniversário e
agradecer-vos a dedicação e competência patenteada e acreditar solidariamente que vamos continuar a fazer o nosso trajecto de vida
empresarial com realização pessoal e profissional e prossecução dos objectivos societários.
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25 anos de vida. A 23 de Fevereiro de 1984
assinou-se a escritura de constituição da
Empresa. O Sr. Paulo Câmara, apesar
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P. Câmara - Foi uma história que ficou marcada, porque a proposta
foi feita no dia do meu aniversário. Eu e o Dr. João Santos fazíamos
parte da Direcção do Clube Desportivo Nacional. No dia da reunião
da Direcção, 23 de Novembro de 1983, antes de esta começar,
o Dr. João Santos disse-me que, no fim da reunião precisava
falar comigo. A conversa era a proposta para integrar a empresa
cimenteira que seria criada pelo Governo Regional, Cimpor e
Secil. Eu trabalhava na Madeira Wine já há 23 anos, era o Chefe
da Contabilidade, numa empresa das mais cotadas na RAM. A
proposta era aliciante, desafiadora e mexeu comigo. Amadureci
a ideia e aceitei o desafio, com a seguinte condição: Faríamos
um contrato em part-time por um período de seis meses. Caso
gostassem do meu trabalho vinculava-me à Cimentos Madeira,
caso contrário continuaria na Madeira Wine. A 23 de Fevereiro de
1984 a empresa foi constituída. Gostaram do meu trabalho e a 3
de Julho de 1984 fiz um contrato com a Cimentos Madeira que
se manteve até 31 de Julho de 2001, com a minha saída para a
reforma.
CIM - Fale-nos um pouco da experiência vivida na Cimentos
Madeira.
P. Câmara - Comecei por acompanhar a construção da empresa,
porque nada existia, tudo foi feito de raiz, acompanhei as
escavações, a construção dos silos, a construção das instalações,
do edifício administrativo, etc. Ajudei a estruturar toda a orgânica
da empresa. Aproveitei os conhecimentos que adquiri na Madeira
Wine e apliquei-os na Cimentos Madeira, apesar de serem duas
áreas de negócios completamente distintas. A área administrativa
e contabilística foi toda organizada por mim. É claro que ao longo
do tempo as coisas foram evoluindo e fomos melhorando métodos
de trabalho. Ainda fui do tempo que a facturação era toda feita à
mão. Entretanto, introduziu-se o sistema informático e evoluiu-se
para a ferramenta que hoje a empresa utiliza que é o SAP.
A Cimentos Madeira foi inaugurada a 6 de Dezembro de 1985 e
os colaboradores que trabalhavam no Entreposto das Ilhas foram
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um tinha o seu feitio, mas o que eu pretendia era que as coisas
fossem feitas e bem-feitas, é claro. Se alguma coisa não estava
tão bem, procurava, no momento, alertar esse colaborador na
tentativa de melhorar o seu desempenho. A Cimentos Madeira foi
o meu 2º trabalho ao qual dediquei 17 anos da minha vida. Nunca
me arrependi de ter saído da Madeira Wine para a Cimentos
Madeira. Modéstia à parte, penso que fiz um bom trabalho. Os
meus superiores hierárquicos, tanto os da R.A.M., como da Cimpor
e Secil nunca tiveram razão de queixa do meu trabalho. Procurei
fazer as coisas bem, “miudinho” como sempre fui e sou. Não existe
perfeição, mas gosto sempre de melhorar.
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CIM - Agora está reformado, como é que passa o seu tempo nesta
etapa da sua vida?
P. Câmara - Reformei-me em Agosto de 2001 da Cimentos Madeira
e ocupo o meu tempo numa empresa de contabilidade – Madconta
– da qual sou sócio. Já não tenho um horário de trabalho tão rígido,
mas estou lá sempre todos os dias. Para além do trabalho dedicome à família e tento gozar a vida da melhor maneira, aproveitando
todas as oportunidades que ela nos dá. Sou um adepto “fervoroso”
do meu Clube – Nacional. Tenho um lugar cativo no estádio
juntamente com a minha mulher, filhos e netos. Faço férias, alguns
cruzeiros, tento viver da melhor forma possível.
CIM - Quer deixar alguma mensagem aos colegas que ainda estão
no activo?
P. Câmara – Em primeiro lugar deixo uma mensagem de saudade
aos colegas que já não estão entre nós, nomeadamente, ao Sr.
Duarte Nunes, um colaborador directo. Para os restantes, um grande
abraço a todos, e agradeço, mais uma vez, toda a colaboração que
me deram no tempo em que trabalhei na empresa, pois sem essa
colaboração a empresa não tinha progredido como progrediu.

1985

1985

Andreia Santos

AS 100 MAIORES EMPRESAS NA RAM – 2008

2009

2009

2009

Decorreu no passado dia 21 de Novembro de 2008 o evento para divulgação
do Ranking do Survey “As 100 Maiores Empresas na RAM”, onde as empresas
do Grupo Cimentos Madeira participaram e obtiveram classificações honrosas.
Realça-se que no evento participaram muitas empresas madeirenses dos
diferentes sectores de actividade, tendo as empresas do Grupo CIMAD obtido
diversos prémios, distribuídos pelos diferentes ramos de actividade económica e
de acordo com diversos critérios de índole económica/financeira:
Sector do Comércio – Cimentos Madeira
- 1º Lugar Produtividade, 2º Lugar Activo
Liquido, 3º Lugar Volume de Negócios

GRUPO CIMENTOS MADEIRA

Sector da Industria – Pedra Regional - 1º
Lugar Produtividade, 3º Lugar Crescimento
do Volume de Negócios

Início da Actividade
Comercial da
Cimentos Madeira

1986

Brimade - 2º Lugar Cash Flow/Volume de
Negócios, 3º Lugar Autonomia Financeira.

Aquisição da
Promadeira

1989

1991

Constituição da
Madebritas

1998

2003
Resumo em 2009:

1984
Constituição da
Cimentos
Madeira

Estes prémios ora atribuídos ao Grupo são
o reflexo do bom desempenho atingido
em 2008, apesar de uma conjuntura
económica muito adversa e elevam-nos a
auto-estima para tornear as adversidades
esperadas para 2009.
José Chocalheiro

4

Aquisição da Brimade

Aquisição da Pedra
Regional
Participação na
JMJ Henriques

MARÇO 2009

1987

1990

Inauguração do
Terminal do Porto
Santo

Constituição da Beto
Madeira

1995
Inauguração do
Terminal do Caniçal
Participação na
Madmar, Coinertes
e Sanimar

2002
Inauguração do
Laboratório Cimentos
Madeira

2004
Aquisição da
Inertogrande

Cimentos Madeira
Brimade
Beto Madeira
Pedra Regional
Laboratório Cimentos Madeira
Promadeira
Inertogrande
JMJ Henriques
Madebritas

