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e o Grupo Cimentos Madeira
Em 2011 o Grupo Cimentos Madeira experienciou diversos acontecimentos que marcaram a vida
das nossas empresas:
A acreditação do Laboratório Cimentos Madeira.
A certificação do Sistema de Controlo de Produção da Beto Madeira no centro de betão pronto
de São Roque (Fundoa).
A manutenção da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade da Cimentos Madeira.
O alargamento do âmbito do Sistema de Marcação CE dos Agregados da Brimade, com a
introdução da areia britada 0/2, que permitiu substituir no fabrico de betão pronto a areia do
mar, garantindo betões com uma classe de cloretos ≤0,1, revelando-se um sério contributo para
a durabilidade das estruturas.
Para além da introdução de areia fina 0/2 no fabrico do betão, a Beto Madeira rentabilizou e
melhorou a qualidade dos seus betões com a incorporação de adições - cinzas volantes.
A invenção na Cimentos Madeira de um equipamento industrial para operações de carregamento
de cimento, que substitui outros similares por preço substancialmente inferior.
A conclusão das negociações do Acordo de Empresa da Cimentos Madeira que permitiu a
substituição integral do sistema de benefício adquirido por um sistema de contribuição
definida.
A modernização da rede de comunicações entre as empresas do Grupo permitindo um aumento
significativo da velocidade de circulação de dados.

A divulgação dos resultados de
ensaio do Fíler Comercial no site
www.cimentosmadeira.com
A presença do Grupo Cimentos
Madeira na FIC.
A visita do Sr. Bispo do Funchal às
instalações da Cimentos Madeira
Socorridos, no âmbito dos 50 anos
da criação da paróquia da Vitória/
Santa Rita e Santo Amaro.
O apoio para as obras de restauro da
Capela da Vitória, que dignificou todo
o seu historial e meio envolvente.
Os Prémios no âmbito das 100
maiores e melhores empresas em
2010:
Cimentos Madeira
		
1º Lugar - Responsabilidade 		
Social
		
1º Lugar – Equilíbrio Financeiro
		
2º Lugar - Dimensão
Brimade
		
Melhor do Sector da indústria
		
1º Lugar - Rentabilidade
		
3º Lugar – Equilíbrio Financeiro
Andreia Santos

“Não tenho qualquer dúvida em afirmar que somos melhores entre os
melhores!”
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A Cimentos Madeira e a
Responsabilidade Social
Desde a sua constituição, em 1984, a Cimentos Madeira tem como objectivos
primordiais, para além da sua viabilidade técnica, económica e financeira,
promover/proporcionar um melhor enquadramento social, quer na defesa
intransigente dos seus trabalhadores e da sua envolvente com particular
destaque para os seus parceiros de negócio, quer na área ambiental.
Numa Região que tem como principal actividade económica o Turismo, a
dimensão ambiental, ganha particular relevância pelo que todo e qualquer
agente económico deve ter uma responsabilidade acrescida na salvaguarda
da harmonia e equilíbrio ambientais.
Ao longo do nosso percurso empresarial, a Cimentos Madeira orgulha-se
por ter zelado, desde sempre, pela sustentabilidade ambiental, temática que
ganha particular relevância com o novo ciclo que hoje enfrentamos.
A racionalização e optimização dos recursos que permanentemente
equacionamos, permitem-nos afirmar que a empresa está organizada e
preparada para enfrentar os novos desafios.
Com a competência e desempenho das pessoas que reunimos, com
equipamentos renovados e actualizados nos diferentes sectores de
actividade em que estamos envolvidos, com uma procura permanente pela
diferenciação e inovação que o nosso LABORATÓRIO, hoje já acreditado,
permite, esperamos que o MERCADO (variável exógena) responda de forma
adequada.
Não tenho qualquer dúvida em afirmar que somos melhores entre os
melhores!
A responsabilidade social nas suas diferentes matrizes tem constituído, desde
sempre, uma preocupação da nossa empresa e temos uma história construída
nesse domínio, pelo que a atribuição do prémio anual de responsabilidade
social à Cimentos Madeira, para além do reconhecimento público, enchenos a todos de particular orgulho.
Que este orgulho nos dê a força suficiente para continuarmos a não falhar no
que diz respeito àquilo que directamente controlamos e que a Economia nos
ajude a trilhar os caminhos da sustentabilidade e do sucesso.
João Santos
Presidente do Conselho de Gerência

Inovação em tempos difíceis
O tempo que vivemos é difícil, muito difícil, obrigando à tomada de decisões
muitas vezes delicadas e dolorosas que podem afectar as pessoas. Nestes
tempos difíceis é compreensível que as pessoas adoptem posições defensivas,
expectantes e de espera por dias melhores, mais seguros e de maior
esperança.
No entanto a satisfação pessoal no trabalho consegue-se pela procura dos
melhores métodos e processos de trabalho, por encontrar as formas mais
seguras e eficazes de realizar o trabalho. Mesmo em tempos difíceis podemos e
devemos trabalhar com brio profissional. Passamos quase 1/3 da nossa vida a
trabalhar pelo que é justo que sintamos satisfação naquilo que fazemos.
A necessidade aguça o engenho com maior intensidade em tempos de incerteza
e angústia, sendo possível encontrar soluções imaginativas para os problemas.
Na Cimentos Madeira a equipa de produção inventou um novo equipamento
industrial por um custo inferior a outros similares, e existentes no mercado, que
permitirá um melhor e mais racional desempenho das operações de carregamento
de cimento. Mesmo em tempos difíceis e de incerteza, é possível melhorar e
aperfeiçoar os nossos métodos e processos de trabalho, com satisfação pelo
trabalho realizado, com brio pelo dever cumprido. Mas em tempos difíceis e de
incerteza, é ainda mais premente que também manifestemos a nossa gratidão.
O nosso muito obrigado à equipa que esteve envolvida nessa invenção: o
Álvaro, o Emanuel, o Estêvão, o Freitas, o Luís, o Marco e o Pedro.
José Franco

03
João Fortunato dos Santos
José Manuel Freitas Poeira
10
Emanuel Costa
20
Juvenal Maurício de Abreu
24
Nélia Maria Mendonça Fernandes
30
Carla Cristina Correia G. Gouveia

Abril

01
José Leonardo Ferreira Freitas
09
José Manuel de Melo Franco
15
Egídio Orlando Barros Andrade
27
José Miguel da Silva Guimarães

Maio

05
Sebastião R. dos Santos de B. Sousa
06
Rosa Maria Abreu Câmara
18
José Venâncio Correia Pereira
19
Nélio Celestino Vieira
23
Carlos Basílio Silva Gonçalves
24
José Agostinho Gonçalves de Sousa
30
David Freitas Martins
João Francisco Pereira de Gouveia

“(...) Pelo segundo ano consecutivo foi realizada na Capela da Vitória uma
Missa do Parto apadrinhada pelo Grupo Cimentos Madeira.”
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Natal no Grupo Cimentos Madeira
O Natal do Grupo Cimentos Madeira foi festejado com um
jantar para todos os colaboradores no dia 09 de Dezembro
e com uma festa para as crianças no dia 10. Os dois eventos
tiveram lugar na sala de convívio da Cimentos Madeira –
Socorridos.
No jantar, após as palavras proferidas pelo Presidente do
Conselho de Gerência – Dr. João Santos, seguiram-se
momentos de grande animação com o habitual sorteio e
com a actuação do grupo musical “Cró Banda”.
Os mais pequeninos assistiram, no dia 10, à peça de teatro
“O Natal dos Brinquedos” do Gabinete Coordenador de
Educação Artística, seguindo-se a distribuição das prendas
pelo Pai Natal.
Andreia Santos

Missa do Parto
A Missa do Parto é uma das principais tradições de Natal
da Madeira. Estas missas são realizadas ao amanhecer
dos nove dias que antecedem o Natal. Pelo segundo ano
consecutivo foi realizada na Capela da Vitória uma Missa
do Parto apadrinhada pelo Grupo Cimentos Madeira. A
missa ocorreu a 16 de Dezembro pelas 6 horas da manhã,
seguindo-se um convívio com partilha de doces e outras
iguarias natalícias, como por exemplo o cacau e a carne de
vinho e alhos. No convívio também não faltou a música.
Andreia Santos

Prémio 25 Anos
No dia 09 de Dezembro foram entregues aos colaboradores Rita Figueirôa
(Cimentos Madeira), Gilberto Lopes (Brimade) e Rui Rodrigues (Cimentos
Madeira) como forma de gratidão pelo contributo que têm dado ao longo de
todos estes anos, o troféu comemorativo dos 25 anos ao serviço das empresas
do Grupo.
Andreia Santos

Dia de Reis
O Cantar dos Reis é já uma tradição no Grupo Cimentos
Madeira e este ano não foi excepção. No dia 06 de Janeiro,
acompanhados por instrumentos populares como o requereque, ferrinhos e a viola, os colaboradores mais uma vez
demonstraram os seus dotes vocais e em plena sintonia
cantaram aos reis. O convívio terminou com o bolo-rei, com
um cálice de vinho Madeira e com os votos de um bom ano
de 2012 para todos.
Andreia Santos

Visitas à Cimentos Madeira
Nos dias 8 e 9 de Fevereiro a Cimentos Madeira recebeu nas instalações dos
Socorridos aproximadamente 45 utentes do Ginásio de Santo António, que no
âmbito do projecto “Actividade Física, Saúde e Bem Estar para a População
Menos Jovem” implementado neste ginásio, que pretende proporcionar um
leque diversificado de actividades que não apenas a física. No dia 15 do mesmo
mês, cerca de 40 pessoas que frequentam o Centro Social do Estreito da Calheta
visitaram as instalações fabris da Cimentos Madeira e o LCM Laboratório.
Andreia Santos

Adaptação

à Mudança
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Harmonização de benefícios
sociais e sustentabilidade
No último número do Cimentar tratei deste assunto de forma genérica e abrangente, sendo
de salientar alguns aspectos: só podemos distribuir o que temos, só com crescimento
económico e geração de riqueza é que podemos distribuir benefícios adicionais, a existência
de direitos adquiridos para alguns pressupõe que alguém terá o dever de os pagar. Neste
número pretendo analisar o processo de harmonização dos benefícios sociais nas empresas
do Grupo, à luz dos aspectos acima referidos.
As perspectivas de crescimento económico do País e da Região são muito más. Perspectivamse alguns anos de muita dificuldade e de algum empobrecimento. Certezas e garantias, que
considerávamos um dado adquirido, deixarão de o ser. Iremos dar muito mais valor a
grandes e pequenas coisas que ainda mantemos e esperamos manter no futuro.
As perspectivas de evolução do mercado regional da construção civil são conhecidas,
nem me atrevo a classificá-las ou qualificá-las. Avizinham-se tempos em que a nossa
resiliência será essencial, determinante do sucesso. Temos de ter capacidade de resistência
aos embates, aos choques, às dificuldades, mas com um elevado grau de flexibilidade
e de adaptação às circunstâncias. Teremos que fazer mais, com menos, melhor com o
mesmo. Teremos de eliminar, ou reduzir, tarefas e actividades não essenciais, mantendo,
frugalmente, aquelas que são a chave da nossa sobrevivência.
Com este enquadramento e passando ao tema da harmonização, com extensão de
benefícios sociais à Brimade e Pedra Regional, facilmente se concluiu que só é possível fazêlo redistribuindo melhor e de forma mais justa, o que já existe. Não é possível assegurar
novos benefícios se não estamos a conseguir gerar riqueza adicional.
Na revisão do acordo de empresa da Cimentos Madeira todos, repito, todos os colaboradores
da Empresa aceitaram alterações significativas no plano complementar de pensões
assegurado pela empresa, as quais se traduzirão numa redução de custos assinalável.
Desta forma é possível redistribuir melhor os benefícios sociais existentes, estendendo-os
aos colegas da Brimade e Pedra Regional. Pessoalmente e penso que em nome de todos,
agradeço sinceramente a boa vontade e o espírito solidário dos colaboradores da Cimentos
Madeira em relação aos colegas que não tendo, passarão a ter alguma protecção social
das nossas empresas. A responsabilidade, a justiça e a solidariedade sociais não são
preocupações, ou obrigações, exclusivas das empresas ou do Estado, a todos dizem respeito.
A responsabilidade, a justiça e a solidariedade sociais não se apregoam, praticam-se.
A partir de Fevereiro do corrente ano será contratado um seguro de saúde do tipo Médis,
igual ao do Grupo Secil e já existente na Cimentos Madeira e na Beto Madeira, abrangendo
todos os colaboradores da Brimade e Pedra Regional. Penso que até ao final do 1º semestre
de 2012 será possível implementar nessas empresas um plano de pensões de contribuição
definida igual ao da Beto Madeira e brevemente da Cimentos Madeira.
O novo Plano de Pensões da Cimentos Madeira está atrasado porque as negociações do
AE só foram concluídas em Dezembro de 2011, ficando acordado que a entrada em vigor
do novo Plano só se concretizaria em 2012. Desta forma terão que ser recalculados os
valores das contribuições iniciais que serão transferidos pela empresa para as contas dos
colaboradores, os quais serão superiores aos valores anteriormente comunicados pelo BPI
Pensões. Durante o 1º semestre de 2012 este processo deverá ficar concluído.
Se pretendemos remar todos para o mesmo lado com força e determinações, com espírito
de grupo, para conseguirmos ultrapassar os desafios do presente e do futuro, temos de nos
preocupar todos, com todos.
José Franco

Notícias de Segurança
No âmbito do plano de actividades estabelecido
com a empresa prestadora de serviços em Higiene,
Segurança e Saúde no Trabalho – Novos Rumos,
foram realizadas no Grupo Cimentos Madeira as
seguintes acções de sensibilização:
•Utilização e manuseamento de extintores,
•Noções básicas de primeiros socorros.
A primeira acção foi orientada para todos os
colaboradores do Grupo e a segunda abrangeu
apenas os responsáveis directos por alguns
departamentos/áreas das nossas empresas.
.
Andreia Santos

Os ciclos económicos
são cada vez mais
voláteis.
Quer
em
tempos de crise, quer
fora dela, seja qual for
o contexto, só consegue
vencer quem tenha de
facto capacidade de se
adaptar à mudança.
Vivemos efectuando contínuas e diferentes escolhas,
umas levam-nos a adaptar melhor ao ambiente,
às pessoas, aos grupos, às organizações, outras
impulsionam-nos a mudar, a inovar, a sermos
diferentes, etc.
Mudar é essencial para a sobrevivência e
desenvolvimento das empresas e para os que nela
trabalham. Mais do que a adaptação, é necessária
actualmente a atitude de aprender a projectar o
futuro e preparar-se para ele.
As mudanças ocorridas no Grupo Cimentos
Madeira envolvem todos os colaboradores, com
mais ou menos comprometimento.
A redução de trabalhadores acontecida no final
de 2011, por exemplo, obriga a que façamos o
mesmo com menos pessoas, mas com a mesma
determinação, rigor, exigência e qualidade que
sempre pautou as nossas empresas. Alguns tiveram
de se adaptar a novas funções, à redistribuição ou
a novas tarefas mas, com esforço e empenho, o
que hoje parece diferente amanhã será integrado
no nosso processo de melhoria continua.
Desde Fevereiro que a vigilância diurna com
meios humanos que a Securitas assegurava nas
instalações da Cimentos Madeira Socorridos cessou.
Nessas condições tiveram de ser criados no dia-adia procedimentos de trabalho que assegurem a
protecção e segurança de toda a instalação dos
Socorridos.
Na Beto Madeira e Brimade, e no domínio da
melhoria de práticas ambientais, foi criado o
Ecoponto. O contributo de todos para a recolha
selectiva dos resíduos produzidos nas empresas é
imperioso. Em parceria com o Departamento de
Ambiente da Câmara Municipal do Funchal foi
realizada uma acção de sensibilização ambiental
neste domínio, para que todos possam separar
correctamente cada tipo de resíduo produzido.
Em Fevereiro deu-se início ao processo de
substituição de impressoras, fotocopiadoras, e
faxes, por equipamentos multifuncionais de média
capacidade, reduziu-se de 17 para 5 equipamentos
com o objectivo de obtermos poupanças ao nível
de consumíveis, energia, manutenção e papel,
potencializando as impressões automáticas em
duplex, PDF´s utilizando, assim, uma maior
circulação electrónica de documentos. Em cada
empresa a recepção e distribuição de faxes é feita
por via electrónica em formato PDF.
No sentido de uniformizar os benefícios sociais a
todos os trabalhadores do Grupo, o Seguro Médis
foi extensível à Brimade e Pedra Regional.
E como o sucesso do Grupo Cimentos Madeira
depende do empenho de todos acabo o artigo com o
slogan que tanto nos caracteriza: Grupo Cimentos
Madeira, um Grupo que faz a diferença.
Andreia Santos

