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E O GRUPO CIMENTOS MADEIRA
Na primeira edição do Cimentar de cada ano tem sido hábito destacar os
factos relevantes do ano anterior no Grupo. Em 2017 destacaram-se os
seguintes:
QUALIDADE
• Transição do Sistema de Gestão da Qualidade da Beto Madeira – para
a versão de 2015 da Norma NP EN ISO 9001.
• Transição do Sistema de Gestão da Qualidade da Brimade – para a
versão de 2015 da Norma NP EN ISO 9001.
• Renovação do Sistema de Controlo de Produção em Fábrica dos
Agregados da Brimade de acordo com o referencial normativo NP EN
12620.
• Renovação do Sistema de Controlo de Produção de Betão na Beto
Madeira de acordo com a Norma NP EN 206-1.
• Manutenção do Sistema de Controlo de Produção em Fábrica do Filer
Comercial (Cimentos Madeira) de acordo com referencial normativo NP
EN 13043.
• Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade da Cimentos Madeira
de acordo com a norma de Gestão NP EN ISO 9001:2008.
• Manutenção da Acreditação do LCM – Laboratório Cimentos Madeira,
de acordo com o referencial normativo NP EN ISO/IEC 17025, abrangida
por acordos de reconhecimento mútuo entre organismos de acreditação (EA
– European Accreditation e ILAC MRA - Mutual Recognition Arrangement)
tendo como consequência o reconhecimento e aceitação internacional dos
seus ensaios pelos países signatários.
• Auditorias internas dos diversos sistemas implementados nas empresas
do Grupo foram realizadas por auditores internos pertencentes à Bolsa de
Auditores do Grupo. As Auditorias de Controlo Interno foram, igualmente,
realizadas por auditores internos.

ATIVIDADE DAS EMPRESAS DO GRUPO
• Zero acidentes de trabalho em 2017 - Nas empresas do Grupo não
existem acidentes de trabalho há mais de 2 anos e, no caso da Beto
Madeira, há mais de 4 anos.
• Para além de ações de divulgação e sensibilização para a política de
saúde e segurança da Secil, foram instaladas linhas de vida em todas as
zonas de carregamentos manuais de cimento ensacado.
• Implementação dos Diálogos Semanais de Segurança - Os diálogos
nada mais são do que uma chamada de atenção/alerta para possíveis
incidentes que possam estar inerentes na nossa atividade e que nos passam
despercebidos no dia-a-dia.
• Implementação do “Roadmap” de Segurança – Conjunto de projetos de
saúde e segurança a serem implementados entre 2017 e 2020.
• Introdução de um novo Cimento na Região – CEM I 52,5R - Trata-se de
um cimento de elevadíssimo nível de desempenho, que permite a produção
de betões especiais de elevada resistência mecânica, C50/60 ou de classe
de resistência superior, para grandes obras de engenharia que sejam
exigentes em termos das suas estruturas, tais como pontes, viadutos, entre
outras. Por outro lado permite a produção de betões para aplicação em
meios ambientes adversos e agressivos, desde que devidamente estudados
e preparados para esse efeito.
• Limpeza de Silos na Cimentos Madeira: nos Socorridos para dar resposta
a uma necessidade da empresa - comercialização do novo tipo de Cimento
CEM I 52,5 R na Região; outro no Porto Santo para reparação do fundo
do silo. A remoção manual do cimento foi executada pelos colaboradores
da área fabril da Cimentos Madeira incluindo os dois trabalhadores da
empresa Miranda e Sá que trabalham connosco a tempo inteiro.
(continua na página 2)

“Agora em relação ao futuro temos de tentar compreendê-lo cada vez mais,
num momento provavelmente inigualável de inflexão de história nas suas três
maiores forças – tecnologia, globalização e alterações climáticas...”
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REFLEXÃO
FICHA TÉCNICA

Partilho convosco algumas das minhas reflexões feitas aquando de um tempo de
menor presença na empresa:
- Reforcei a minha convicção de que esta empresa tem uma cultura, uma missão e
uma visão fortemente enraizada;
- Que procura sempre as melhores soluções face a situações de mercado difíceis,
sem perda de qualidade, eficácia e eficiência;
- Que as nossas tradições se mantiveram, usando de muita imaginação por forma
a enquadrá-las num referencial de maior racionalidade económica;
- Ainda uma nota para a especial atenção dada à temática da Saúde e
Segurança no Trabalho. Num esforço iniciado já em 2001, os últimos dois anos
consubstanciaram uma maior consciencialização de toda a gente e a criação de
uma verdadeira cultura de Saúde e Segurança no Trabalho.
Em suma, estes resultados obtêm-se com o empenho de uma grande equipa que,
desde a criação da empresa, sempre soube compreender os caminhos a trilhar e
objetivos a atingir num ambiente de muito rigor mas de paz social.
Registe-se que, nos seus 34 anos de existência, nunca se verificou uma greve, o
que é sintomático.
Agora em relação ao futuro temos de tentar compreendê-lo cada vez mais, num
momento provavelmente inigualável de inflexão de história nas suas três maiores
forças – tecnologia, globalização e alterações climáticas.
O ritmo de mudança nestes domínios será simultâneo mas o da tecnologia já é
exponencial.
Há que refletir nestas novas realidades e eventualmente repensar formas de
trabalho e de negócio.
Tenhamos particular atenção e ajamos em conformidade.
É necessário chegar primeiro e ser diferenciador.
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• Lançamento de um betão drenante, Betodren, para
aplicação em vias pedonais, parques de estacionamento
ou em pavimentos em que a impermeabilização do solo é
restrita ou mesmo inédita.
• Realização de uma sessão técnica na Beto Madeira,
em articulação com a Delegação Regional da Ordem
dos Engenheiros, sobre os produtos mais recentes das
empresas do Grupo: Betomix, Betodren, Betocolorido e
CEM I 52,5 R, que incluiu uma visita à central de betão
da Fundoa.
• A Beto Madeira assegurou o fornecimento de betão para
4 obras de 2 clientes com um volume de cerca de 14.000
m3, dos quais já forneceu cerca de 2.000 m3 em 2017.
• A Brimade registou um aumento de venda de agregados
para o mercado diminuindo a sua dependência em relação
à Beto Madeira, que se espera venha a ser reforçada com
o reajustamento efetuado no agregado 4/10.
• O Laboratório Cimentos Madeira assegurou a realização
dos ensaios laboratoriais de solos para a obra da Barragem
do Paúl da Serra da EEM – Empresa de Electricidade da
Madeira.
• Formação de condutores manobradores de empilhadores.
• Uniformização da imagem corporativa das empresas do
Grupo Cimentos Madeira.
• Em Junho de 2017 a Cimentos Madeira recebeu um
Certificado de Qualidade Ambiental, tipo prata, atribuído
pela Câmara Municipal do Funchal e referente à boa
qualidade da separação de resíduos sólidos urbanos nas
instalações dos Socorridos.
• Duas turmas de alunos da disciplina de físico-química
do 8º ano da Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio
da Silva Dantas visitaram as instalações fabris da Cimentos
Madeira e o seu Laboratório, com o objetivo de observarem
em contexto real de trabalho alguns dos conhecimentos
adquiridos na escola.
• No âmbito da última Edição das 500 Maiores Empresas
da Madeira nenhuma das empresas do Grupo Cimentos
Madeira foi premiada e este facto acontece pela primeira
vez na história do Grupo. Apesar de não termos trazido
um troféu para “casa” saliento algumas das posições

conseguidas: Sector do Comércio - 7º Lugar da Empresa
Cimentos Madeira, Lda. na categoria “Equilíbrio Financeiro”
e 8º lugar na categoria “Dimensão”. Em termos consolidados
o Grupo Cimentos Madeira situou-se em 2º lugar na
categoria “Equilíbrio Financeiro”, 5º lugar no “Dinamismo”,
7º lugar nas categorias “Rentabilidade” e “Contribuição das
Empresas para a Economia” e em 8º lugar na categoria
“Dimensão”.
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LCM – LABORATÓRIO
CIMENTOS MADEIRA
• Desenvolvimento do BETODREN AREIA e BETODREN
NATURA - betões drenantes.
• Desenvolvimento do BETOCOLORIDO - betões coloridos
COOPERAÇÃO COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS
• O Departamento de Sistemas de Informação do Grupo
acolheu um aluno do 2º ano (11º ano) do curso Técnico
de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos da
Escola Profissional Atlântico. O estágio decorreu entre 07 de
fevereiro e 31 de março, no equivalente a 250 horas.
• No âmbito do acordo de cooperação entre a Cimentos
Madeira e o Centro de Formação do Instituto para a
Qualificação, IP-RAM, o Núcleo de Conservação da
empresa propiciou um estágio curricular a um formando do
curso de Técnico de Manutenção Industrial de Metalurgia e
Metalomecânica.
RESPONSABILIDADE SOCIAL
• Em termos de responsabilidade social continuamos a
apoiar diversas iniciativas e instituições relevantes: Liga
Portuguesa contra o Cancro, Associação Portuguesa de
Pessoas com Necessidades Especiais, Lions do Funchal,
Bombeiros Voluntários do Porto Santo, Associação dos
Amigos do Parque Ecológico do Funchal, entre outras.
Andreia Santos

“(...) Mas este Natal foi um Natal diferente de todos os outros
vividos nas nossas empresas, pois o almoço convívio foi realizado
na Ilha do Porto Santo. E porquê no Porto Santo?...”
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Natal no Grupo Cimentos Madeira

O Natal no Grupo Cimentos Madeira foi vivido com um almoço para todos os colaboradores, com uma festa para os seus filhos, com uma Missa do
Parto e terminou com o Cantar dos Reis.
Mas este Natal foi um Natal diferente de todos os outros vividos nas nossas empresas, pois o almoço convívio foi realizado na Ilha do Porto Santo. E
porquê no Porto Santo? Porque este terminal cimenteiro celebrou 30 anos de presença na “ilha dourada” no dia 07 de dezembro de 2017 e nada melhor
do que comemorar uma data tão importante na história das nossas empresas com a presença de todos os colegas.
Com a ajuda do Subsídio Social de Mobilidade e do “São Pedro”, pudemos fazer a travessia entre as duas ilhas Madeira e Porto Santo sem percalços,
num dia soberbamente fantástico e com um mar que parecia um poço, nem se mexia, parecia efetivamente que estávamos em pleno verão.
Chegados ao Porto Santo fomos recebidos pelos colegas que trabalham naquele terminal. O Presidente do Conselho de Gerência/Administração do
Grupo – Dr. João Santos e o Diretor Executivo – Eng. José Franco, proferiram algumas palavras para todos os presentes. Assistiu-se ao descerramento
da placa comemorativa dos 30 anos e brindou-se por um futuro melhor.
Antes do almoço visitámos alguns locais turísticos da Ilha. O almoço foi realizado no Restaurante Ponta da Calheta. O restaurante encontra-se bem
localizado, mesmo na ponta da ilha de Porto Santo. Tem uma vista fantástica sobre o ilhéu próximo e dá para observar a ilha da Madeira. Com o areal
e um mar fantástico como cenário de fundo realizou-se o tradicional sorteio de Natal e viveram-se momentos de muita cantoria e animação.

(continua na página 4)

“No Grupo Cimentos Madeira o dia de Reis é já uma tradição e este ano
comemorou-se no dia 08 de janeiro, onde acompanhados por instrumentos
populares os colaboradores e alguns amigos puderam mais uma vez
demonstrar os seus dotes vocais...”
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(continuação da página 3)

A 16 de dezembro a festa das crianças ficou a cargo de uma contadora de histórias – Helena Camacho, que contagiou não só a criançada como
também os mais crescidos. Entusiasmados ouviam as belas histórias e com um brilhozinho nos olhos interagiam sempre que lhes era solicitado. A seguir
foi a vez da chegada do Pai Natal que distribuiu uma prenda e um lanche a cada criança e encheu de alegria toda a pequenada.
Andreia Santos

Missa do Parto
Uma das tradições natalícias da Madeira são as
Missas do Parto. São nove na sua totalidade e são
celebradas de madrugada e têm como objetivo
anunciar o Nascimento de Jesus, ou seja, acontecem
nos noves dias anteriores à noite de Natal.
Sendo já uma tradição no Grupo Cimentos Madeira
foi realizada na Capela da Vitória uma Missa do
Parto apadrinhada pelas nossas empresas. A missa
ocorreu a 18 de dezembro pelas 6 horas da manhã,
seguindo-se um convívio acompanhado de muita
música e iguarias da época, como por exemplo o
cacau e a carne de vinho e alhos.
Andreia Santos

Dia de Reis
O dia de Reis celebra-se a 6 de janeiro. Este dia assinala a data em
que os três Reis Magos (Gaspar, Belchior e Baltasar) foram visitar e
dar oferendas ao Menino Jesus (ouro, incenso e mirra). Em alguns
países, é tradição dar as prendas de Natal às crianças neste dia. Em
Portugal nesta altura cantam-se as Janeiras, come-se o bolo-rei e as
crianças nas escolas representam a história dos Reis Magos.
No Grupo Cimentos Madeira o dia de Reis é já uma tradição e este
ano comemorou-se no dia 08 de janeiro, onde acompanhados por
instrumentos populares os colaboradores e alguns amigos puderam
mais uma vez demonstrar os seus dotes vocais com canções
tradicionais dos Reis. O convívio terminou com o bolo-rei, com um
cálice de vinho Madeira e com os votos de um excelente ano de
2018 para todos.
Andreia Santos

“(...) O Grupo Cimentos Madeira através da Dra. Andreia Santos –
Coordenadora de Recursos Humanos e Qualidade – apresentou o
trabalho que tem sido desenvolvido no Grupo e nos últimos tempos
em matéria de saúde e segurança, ...”
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O Cliente Manuel David Gonçalves
Ao longo dos anos e com a abertura do Terminal dos Socorridos em janeiro de 1986,
habituámo-nos a ver todas as semanas o Sr. Manuel David Gonçalves a conduzir o seu
camião para carregar cimento ensacado que posteriormente comercializava no Concelho
de Santana.
Desde o 1º dia, desde a 1ª hora foi um cliente fiel à empresa e aos nossos cimentos. Mas os
anos passam e o cansaço vai surgindo, pois as viagens de ida e volta são demoradas, mais
de 2 horas nos tempos actuais, mais de 4 em tempos mais recuados, de tal forma que o Sr.
Manuel David Gonçalves resolveu “reformar-se do negócio do cimento”.
Não tendo sido ao longo dos anos um dos maiores clientes, foi seguramente um dos nossos
melhores clientes.
Em sinal de reconhecimento e agradecimento em dezembro passado visitámos o Sr. Manuel
no café/bar que continua a explorar, para lhe entregar uma pequena lembrança da Cimentos
Madeira, pois se o Sr. Manuel já se “reformou do cimento”, continua a trabalhar mas com
muito menos esforço e canseira do que a transportar e descarregar cimento.
Um Muito Obrigado.
José Franco

OBRA GALO MAR
A ETERMAR adjudicou à Beto Madeira o fornecimento
de betão para a obra de remodelação e ampliação do
Hotel Galo Mar, com um prazo de execução muito curto
e “apertado”. Tratou-se de 3.500 m3, cujo fornecimento
está praticamente concluído, embora em condições
muito difíceis, pois o estaleiro possui dimensões exíguas
e de difícil acesso e manobra de veículos, e o ritmo de
execução da obra, face ao prazo para a sua conclusão,
obrigou a que tivéssemos de alterar sistematicamente o
planeamento dos fornecimentos e bombagens de betão.
Achamos que actualmente só mesmo a Beto Madeira é
que tinha a capacidade e flexibilidade suficientes para
dar uma resposta adequada às exigências da obra.
De qualquer forma o resultado final é excelente conforme se pode comprovar pela qualidade visual dos betões, que foi confirmada pelos resultados dos
ensaios laboratoriais efectuados pelo LCM – Laboratório Cimentos Madeira.
Em todos os betões desta obra utilizámos o cimento CEM I 52,5 R e as betonilhas fornecidas incorporaram fibras de polipropileno.
Estando a obra praticamente concluída, só nos resta agradecer a confiança que a Etermar depositou na Beto Madeira, bem como agradecer aos nossos
parceiros de serviços de transporte e bombagem de betões a paciência que tiveram e a capacidade de resposta que demonstraram. Finalmente dar os
parabéns a toda a equipa da Beto Madeira que tornou possível a realização de mais uma obra na Madeira.
José Franco

Participação no Seminário
“Locais de trabalho saudáveis para todas as idades”
No âmbito do encerramento da Campanha Europeia “Locais de trabalho saudáveis para todas as idades”, a Direção Regional do Trabalho e Ação
Inspetiva organizou um seminário, a 06 de dezembro último, tendo convidado diversos oradores para o evento, entre os quais um elemento do Grupo
Cimentos Madeira, para participar no segundo painel do seminário sob o tema – Trabalho mais seguro e saudável em qualquer idade – Casos de boas
práticas em contexto laboral.
O Grupo Cimentos Madeira através da Dra. Andreia Santos
– Coordenadora de Recursos Humanos e Qualidade –
apresentou o trabalho que tem sido desenvolvido no Grupo
e nos últimos tempos em matéria de saúde e segurança,
que contribui decisivamente para que as nossas empresas
sejam locais de trabalho saudáveis para todas as idades.
Após o seminário foi enviada pela entidade organizadora
do evento uma carta agradecendo a prestação da Dra.
Andreia Santos no seminário e que, de acordo com as
palavras do Senhor Diretor Regional do Trabalho e da
Ação Inspetiva – Dr. Savino Correia –, “…constituiu uma
mais-valia para o seminário e foi de grande interesse para
os participantes”.
José Franco

ZERO
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ACIDENTES DE TRABALHO

GRIPE
A gripe é uma infeção aguda
do trato respiratório superior
provocada pelo vírus influenza,
que ocorre em surtos e epidemias
em todo o mundo, principalmente
durante o inverno. Este vírus é caracterizado
por constante mutação, originando a cada
vez, um vírus diferente, o qual tem a capacidade
de se espalhar rapidamente por grandes regiões geográficas, principalmente no frio por
causa da maior proximidade entre as pessoas.
Embora seja temporariamente debilitante, a gripe costuma ser uma infeção benigna nas
pessoas saudáveis, que se cura espontaneamente após alguns dias, na grande maioria dos
casos sem grandes terapêuticas.
Contudo, em determinados grupos chamados de risco, a gripe pode ter um curso mais
agressivo, nomeadamente nos doentes com doenças cardíacas, pulmonares (asmáticos
e bronquíticos), imunodeprimidos, idosos, grávidas e diabéticos, portadores de doença
neoplásica (tumores), entre outros.
Como estamos no Inverno e é a época do ano mais propícia à gripe há que tomar um
conjunto de precauções, nomeadamente:
• A vacinação é a melhor forma de prevenir a gripe e as suas complicações.
• Lavar cuidadosamente as mãos.
• Evitar locais com grande população.
• Manutenção de exercícios físicos e alimentação saudável.
Qualquer uma das medidas acima citadas pode fortalecer o sistema imunológico,
colocando-nos em defesa contra os vírus. Por isso previna-se e tenha comportamentos
saudáveis.

Uma boa cultura de saúde e segurança consiste
na demonstração de comportamentos saudáveis
e seguros nos locais de trabalho e no esforço
conjunto entre todas as partes interessadas. No
dia-a-dia, com exemplo e boas práticas, podemos
criar uma consciência coletiva do cuidar e construir
um ambiente de trabalho melhor para todos nós.
Acreditamos que todas as lesões e danos à saúde
podem ser prevenidos, para isso devemos sempre
cumprir e comprometermo-nos com as regras de
saúde e segurança estabelecidas. Desta forma é
possível atingir o estágio de interdependência em
saúde e segurança e alcançar a nossa meta de zero
acidentes. Aproveito este artigo para informar que
desde o ano de 2015 não se registam acidentes nas
empresas Brimade e Cimentos Madeira e que na
Beto Madeira os mesmos não ocorrem desde 2013.
Os Zero acidentes de trabalho são o resultado do
envolvimento e comprometimento de todos. Parabéns
e obrigada pela vossa colaboração.
Andreia Santos

Ana Paula Reis

Médica do Grupo Cimentos Madeira

Visita de Estudo
No dia 30 de janeiro uma turma de alunos do 9º ano da Escola de 2º e 3º ciclos de São
Jorge – Cardeal D. Teodósio de Gouveia - e no âmbito da disciplina de físico-química,
visitaram as instalações fabris da Cimentos Madeira e o seu Laboratório. A visita teve
como objetivo para estes alunos a observação em contexto real de trabalho de alguns dos
conhecimentos adquiridos na escola.
Andreia Santos

Estágio Curricular
A Cimentos Madeira acolheu no Departamento de
Sistemas de Informação dos Socorridos o aluno João
Silva do 3º ano (12º ano) do curso Técnico de Gestão
e Programação de Sistemas Informáticos, da Escola
Profissional Atlântico. O estágio decorre entre 10 de
janeiro e 23 de março, no equivalente a 350 horas.
A componente de formação em contexto de trabalho,
que integra um conjunto de atividades profissionais
desenvolvidas sob coordenação e acompanhamento
da escola, visa a aquisição ou o desenvolvimento de
competências técnicas, relacionais e organizacionais
relevantes para o perfil profissional do aluno. Este
aluno pode aplicar os conhecimentos teóricos numa
esfera prática e assim “experimentar” em contexto
real a sua futura profissão.
Andreia Santos

