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2010
e o Grupo Cimentos Madeira
De registar a intempérie de 20 de Fevereiro
de 2010 que para além de ter destruído
muitas infra-estruturas públicas e privadas,
provocou a destruição dos acessos à central
de betão da Beto Madeira na Fundoa, bem
como à pedreira e central de britagem
da Brimade, danificando ainda diversas
viaturas destas empresas. Estes factos
originaram um aumento da actividade
dedicada à reparação e reconstrução que
resultou num acréscimo de custos, dos quais
contamos recuperar uma parte substancial
através das seguradoras. Por outro lado
são de referir as condições climatéricas
adversas que persistiram ao longo de todo
o ano, particularmente no último trimestre,
e que originaram acrescidas perturbações
em todas as empresas do Grupo.
A Cimentos Madeira apoiou a reconstrução

de diversas habitações afectadas pela
intempérie, doando cimento ensacado a 145
famílias dos 5 concelhos mais atingidos.
Ao nível dos investimentos, a central de
betão da Beto Madeira encontra-se já
operacional, a ensacadora da Cimentos
Madeira ficou concluída em Dezembro,
tendo a sua inauguração contado com a
presença do Sr. Presidente do Governo
Regional da Madeira e concluíu-se, em
Outubro, a conversão/transição do POC
para o SNC no sistema SAP do Grupo.
Destaca-se
também,
no
âmbito
dos investimentos, a aprovação da
candidatura da Cimentos Madeira a
fundos comunitários e regionais de apoio
ao investimento (Programa-Qualificar+
II, da RAM), consubstanciada com a
assinatura de um contrato de incentivos,

em Setembro, com o IDE Instituto de Desenvolvimento
Empresarial, que ascendem a
206 mil euros.
Em Julho, após ensaios de
caracterização realizados pelo
Laboratório Cimentos Madeira,
iniciou-se a comercialização do
Fíler Comercial para misturas
betuminosas, com base no
cimento Portland.
Em Dezembro a Cimentos
Madeira lançou no mercado
a embalagem de 25 kg de
cimento.
Fomos distinguidos no âmbito
do concurso regional “As 100
Maiores Empresas em 2009”
com os seguintes prémios:
- O Grupo Cimentos Madeira
obteve o 1º lugar no Equilíbrio
Financeiro, o 2º lugar em
Rentabilidade e o 3º lugar
quer em Dinamismo quer em
Contribuição para a Economia
- A Cimentos Madeira, no sector
do comércio, obteve o 3º lugar
no âmbito da Responsabilidade
Social e o 4º lugar em
Dimensão.
- A Brimade, no sector da
indústria, obteve o 3º lugar em
termos de Contribuição para a
Economia e o 5º em Equilíbrio
Financeiro.
- A Beto Madeira, no sector
industrial, obteve o 3º lugar em
Dinamismo.
José Franco

(...) a empresa adquiriu uma nova máquina de ensacar com um
aplicador automático de sacos de cimento, assentes em sistemas de
comando e controlo digitais.
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Inauguração da Nova Máquina de Ensacar

Após 25 anos de serviço em que foram produzidas cerca
de 70.000.000 embalagens com 50 kg de cimento,
representando cerca de 3.500.000 toneladas de cimento,
tornou-se necessário substituir a ensacadora no Terminal
dos Socorridos, por obsolescência do seu sistema de
comando e controlo.
Neste contexto, a empresa adquiriu uma nova máquina de
ensacar com um aplicador automático de sacos de cimento,

assentes em sistemas de comando
e controlo digitais. Adicionalmente,
e para garantir em permanência e
de forma redundante o controlo
da massa dos sacos, foi instalada
na linha de saída da máquina
uma balança digital que regista
electronicamente o peso de todos
os sacos.
A rotativa com 6 bicas de enchimento
dos sacos por turbina; a capacidade
nominal de enchimento de 1.500
sacos de 50Kg/hora; a possibilidade
de ensacar embalagens de diversas
capacidades a partir de 25Kg;
o controlo electrónico e ajuste
automático do peso durante
o enchimento dos sacos com
tolerância de 50 gramas, são as
principais características da nova
máquina.

A inauguração da máquina foi
realizada no dia 07 de Dezembro
pelo Sr. Presidente do Governo
Regional – Dr. Alberto João
Jardim, contando com a presença
de entidades oficiais, clientes,
fornecedores e colaboradores.
No discurso proferido pelo
Presidente do Conselho de
Gerência da Cimentos Madeira –
Dr. João Santos – foram evocados
os investimentos feitos durante o
ano 2010 “(...) propusemo-nos
substituir equipamentos em fim de
vida útil, como sejam a máquina
de ensacar da Cimentos Madeira,
a principal central de betão da
Beto Madeira e o equipamento
de movimentação da Brimade,
entre outros, perfazendo um
investimento de cerca de 2 milhões
Continua na página 3 >

(...) o sector da construção civil vai continuar a ser muito importante
para o futuro, nomeadamente ao nível da conservação e da
manutenção das infra-estruturas que entretanto foram construídas.
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de euros. Destes cerca de 600 mil foram
candidatados ao programa regional
Qualificar +, iniciativa da Vice-presidência
do Governo Regional da Madeira através
do IDE – Instituto de Desenvolvimento
Empresarial, tendo-se obtido uma
comparticipação de cerca de 220 mil euros
(...)”. No decorrer do seu discurso afirmou
ainda que “(...) pretendemos marcar o
final de uma fase e, simultaneamente, o
início de uma outra. Permitam-me que
mais uma vez recorde que a constituição
da Cimentos Madeira serviu o propósito
de assegurar o fornecimento de um dos
factores críticos de produção necessários
para o sucesso do modelo económico
adoptado (...). Estamos decididos a
equacionar áreas de intervenção onde
somos capazes de constituir uma maisvalia, sós, em parceria ou como meros
gestores. Alguns exemplos:
- Alargamento das valências analíticas do
nosso Laboratório, no sector do ambiente,
em particular na qualidade do ar, qualidade
das águas residuais, ruído, monitorização
de estruturas, avaliação de eficiência
energética de edifícios e equipamentos,

eco toxicologia, contaminação de solos e
radiologia ambiente;
- Aproveitamento e valorização de
matérias-primas com incorporação de valor
acrescentado localmente;
- Gestão de aterros de inertes como
complemento de actividade extractiva e
requalificação paisagística;
- Gestão de RCD’s, devidamente enquadrada
do ponto de vista legal e operacional;
- Manutenção e requalificação urbana
como factor determinante no impacto
paisagístico;
- Gestão de ETAR’s ou simples prestação de
serviços de monitorização;
- Gestão de espaços naturais, numa óptica
de turismo da natureza;
- Energia renováveis.
Consideramos ter os factores que constituem
condição necessária para este propósito: os
recursos humanos; a capacidade técnica; a
capacidade financeira.
São estes factores que nos permitirão,
durante o ano de 2011, apresentar dois
projectos em concreto:
- O desenvolvimento de novos produtos,
potenciando matéria-prima da Região e

Natal no Grupo Cimentos Madeira
As festas de Natal no Grupo Cimentos Madeira aconteceram nos dias 10 de Dezembro
com um Jantar Convívio e 11 com a Festa para as Crianças. Ambos os eventos foram
realizados na sala de convívio da Cimentos Madeira e traduziram-se em momentos de
muita animação, ilustrados pelas imagens que suportam este artigo.
Andreia Santos

criando novos postos de trabalho;
- Um plano de gestão e de recursos nas
áreas de monitorização e análise de
materiais e estruturas”.
O Presidente do Conselho de Gerência
terminou o seu discurso dizendo que
“A Região Autónoma da Madeira pode
continuar a contar connosco”.
Após as palavras do Dr. João Santos, falou
o Presidente do Governo Regional que
começou por felicitar o empreendedorismo
do Grupo Cimentos Madeira, quer em
termos de renovação tecnológica, quer em
termos de politica de recursos humanos,
como também na defesa do ambiente.
Referiu ainda que o sector da construção
civil vai continuar a ser muito importante
para o futuro, nomeadamente ao nível da
conservação e da manutenção das infraestruturas que entretanto foram construídas.
Seguiu-se aos discursos um momento de
convívio/cocktail entre todos os presentes.
Neste evento foi ainda feita a apresentação
dos sacos de 25Kg, que estão a ser
comercializados no Terminal dos Socorridos
desde o mês de Dezembro.
Andreia Santos

25 Anos

Cimentos Madeira
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Missa do Parto
A quadra de Natal na Madeira é marcada pelas
tradicionais Missas do Parto onde o religioso
se mistura com o profano. Estas missas são
celebradas entre os dias 16 e 24 de Dezembro,
preferencialmente antes do amanhecer e
destinam-se a invocar os nove meses de gravidez
da Virgem Maria. As celebrações são realizadas
na transição da noite para o dia para conferir o
simbolismo de que o menino Jesus é a luz que
nasce para o mundo inteiro.
No dia 24 de Dezembro e pela primeira vez,
os colaboradores do Grupo reuniram-se para

participar na Missa do Parto na Capela da
Vitória. A celebração foi apadrinhada pelo
Grupo Cimentos Madeira e foi celebrada às 6
da manhã acompanhada pelos cânticos próprios
da quadra. No final não faltaram os aplausos
em honra da Virgem do Parto e o convívio com
partilha de doces e outras iguarias natalícias
(cacau e carne de vinho e alhos). As pessoas
juntaram-se no adro da capela e para além dos
comes e bebes, puderam também evidenciar os
seus dotes vocais.
Andreia Santos

No dia 10 de Dezembro foi
entregue ao colaborador
José Pedro Pinto o troféu
comemorativo dos 25 anos ao
serviço da empresa Cimentos
Madeira, como forma de
reconhecimento e gratidão
pelo contributo que tem dado
ao longo de todos estes anos.

Andreia Santos

Satisfação dos Clientes
da Cimentos Madeira
Em 2010 realizou-se o habitual
inquérito
para
avaliação
da satisfação dos clientes.
Globalmente
continua
a
existir satisfação com os
nossos produtos e serviços,
uma vez que em termos
médios globais registou-se
uma notação de 81 % quer
na ilha da Madeira, quer em
Porto Santo. Estes resultados
enchem-nos de satisfação
com a certeza de que só são
possíveis com o empenho de
todos.

Notícias da Segurança

Dia de Reis

Encerrou-se no mês de Dezembro o programa
de formação no âmbito de higiene, segurança
e saúde no trabalho que envolveu todos os
colaboradores do Grupo, tendo os Quadros e
Chefias tido uma média de 9 horas de formação/
homem, os Administrativos uma média de 7
horas de formação/homem e os Operacionais
uma média de 11 horas de formação/homem.
Para 2011 será proporcionada formação com
uma componente mais prática no domínio da
segurança, prevendo-se abordar temáticas
como a utilização de extintores, manipulação
de produtos químicos e conceitos básicos de
primeiros socorros.

Os colaboradores do Grupo começaram o
ano 2011 a cantar os Reis, entoando cânticos
criados para a ocasião, acompanhados por
instrumentos populares como o reque-reque,
ferrinhos, viola, entre outros. De ano para ano
é notória a melhoria dos seus dotes vocais,
pois sabem que só após a sintonia musical na
proclamação dos cânticos é que têm direito
ao bolo-rei e ao cálice de vinho madeira.

Andreia Santos

Visita de Estudo
Nos dias 1 e 2 de Fevereiro a Cimentos Madeira
recebeu nas instalações do Terminal dos
Socorridos dois Grupos de utentes do Ginásio
de Santo António. No âmbito do projecto
“Actividade Física Saúde e Bem Estar para a
População Menos Jovem”, implementado neste
ginásio da Câmara Municipal do Funchal, foi
realizada uma caminhada Funchal/Câmara de
Lobos, onde puderam visitar algumas empresas
localizadas no decorrer do percurso.
Andreia Santos

José Franco

Prémio FIC 2010

Andreia Santos

No passado dia 31 de Janeiro
no jantar de encerramento
da FIC 2010, organizado
pela ASSICOM - Associação
da Indústria da Construção e
que contou com a presença
do Sr. Presidente do Governo
Regional da Madeira – Dr.
Alberto João Jardim, foi
entregue ao Grupo Cimentos
Madeira
uma
placa
a
homenageá-lo
pela
sua
presença,
qualidade
de
apresentação e assiduidade
ao longo destes anos na Feira
da Indústria da Construção e
do Imobiliário.
Andreia Santos

