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Reflectindo...

2015 E O GRUPO CIMENTOS MADEIRA

Na primeira edição do Cimentar de cada ano registamos
os factos relevantes do ano anterior no Grupo. Em 2015
destacaram-se os seguintes.
Actividades das Empresas:
• A Brimade passou a ser detentora de 100% do capital
social da Pedra Regional, após aquisição das acções dos
restantes accionistas.
• A Beto Madeira está a fornecer o betão para a construção
do novo museu CR7 (Cristiano Ronaldo).
• A Beto Madeira concluiu o fornecimento do betão para a
obra do novo cais do porto do Funchal, e reiniciou o fornecimento do betão para a via rápida Estreito - Câmara
de Lobos.
• Reflorestação por espécies endémicas e desmatação das
espécies infestantes nos jardins de acesso às instalações
Beto Madeira/Brimade, zona sobranceira à instalação de
britagem, e aumento das zonas verdes.
• Renovação do Sistema de Controlo de Produção em Fábrica do Filer Comercial (Cimentos Madeira) de acordo
com o referencial normativo NP EN 13043.
• Renovação do Sistema de Gestão da Qualidade da Cimentos Madeira de acordo com a norma de Gestão NP
EN ISO 9001.
• 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 (International
Laboratory Accreditation Cooperation, Mutual Recognition Arrangement) tendo como consequência o
reconhecimento e aceitação internacional dos seus
ensaios pelos países signatários.
• Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade da
Beto Madeira de acordo com a norma de Gestão NP EN
ISO 9001 e do Sistema de Controlo de Produção em Fábrica de acordo com o referencial normativo NP 206-1.
• Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade da
Brimade de acordo com a norma de Gestão NP EN
ISO 9001 e do Sistema de Controlo de Produção em
Fábrica de acordo com o referencial normativo NP
EN 12620.
• Com o patrocínio da Cimentos Madeira e da Secil
Argamassas realizou-se uma conferência sobre “Reabilitação Urbana, Desafios e Oportunidades”, organizada pela Ordem dos Engenheiros, Ordem dos
Arquitectos e ASSICOM.
• A Cimentos Madeira e a Secil Argamassas organizaram uma sessão técnica: “ A Reabilitação das Construções, Desempenho e Durabilidade” que teve uma
adesão significativa de técnicos de engenharia e arquitectura e o apoio institucional da Câmara Municipal do Funchal, Ordem dos Engenheiros e Ordem
dos Arquitectos.
• A Ordem dos Engenheiros promoveu uma visita técni-
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ca às instalações fabris e laboratoriais
da Cimentos Madeira.
• No âmbito da Especial 1ª Edição
das 500 Maiores Empresas da Madeira os resultados dos prémios para
as empresas do Grupo foram os
seguintes:
Resultados individuais (exercício
2014):
 Sector do Comércio
• 5º Lugar Cimentos Madeira – Dimensão
• 6º Lugar Cimentos Madeira –
Equilíbrio Financeiro
 Sector da Indústria
• 3º Lugar Brimade – Equilíbrio Financeiro
• 4º Lugar Beto Madeira – Dinamismo
• 7º Lugar Brimade – Contribuição
das Empresas para a Economia
 Resultados Consolidados:
• 1º Lugar – Equilíbrio Financeiro
• 2º Lugar - Dinamismo
• 4º Lugar - Rentabilidade
• 5º Ligar – Contribuição das Empresas para a Economia
• 7º Lugar – Dimensão
• Através do desenvolvimento de um
equipamento, aproveitando componentes existentes na Cimentos Madeira, conseguiu-se esvaziar parte do cimento retido no silo 10 do Entreposto
do Porto Santo, com uma redução
significativa de custos. Trata-se de
uma solução desenvolvida internamente pelo DPLG - Departamento
de Logística.
Inovação e desenvolvimento – LCM
Laboratório Cimentos Madeira
• Para o Hotel Oásis Atlântico Belorizonte, localizado na ilha do Sal,
Cabo Verde, o Laboratório Cimentos
Madeira desenvolveu uma solução
para a pavimentação de arruamentos interiores do hotel assente em
betões coloridos com cimento Secil
e agregados disponíveis localmente.
...continua página 2

“A prazo, e se mantivermos o rumo, seremos bem-sucedidos e
recompensados pelo Mercado, pelos nossos Clientes...”
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Já nos habituámos a ouvir e a dizer que estamos a passar por “tempos difíceis”,
tempos de tentação para facilitismo, para a falta de rigor e qualidade. São tempos
que nos põem à prova e que abalam as nossas convicções, os nossos propósitos de
longos anos passados e dos longos anos que temos pela frente, rumo ao futuro.
Temos de poder e saber resistir, pois a qualidade dos nossos produtos e serviços tem
de ser inquestionável. Não podemos correr riscos e destruir num ápice a reputação
construída por muitos ao longo dos anos e também por muitos reconhecida, os
nossos Clientes, o Mercado.
É um facto que existem muitos que estão a optar pelo facilitismo, pelo imediato, pelo
resultado pontual e circunstancial. Aos poucos vão-se degradando e degradando o
rigor e a exigência consigo próprios, enevoando definitivamente a sua credibilidade.
Se a qualidade dos nossos produtos e serviços depende do trabalho aturado de
alguns, a qualidade das nossas Empresas depende do trabalho dedicado de todos,
porque todos são necessários.
A prazo, e se mantivermos o rumo, seremos bem-sucedidos e recompensados pelo
Mercado, pelos nossos Clientes.
A qualidade e o rigor estão presentes no dia-a-dia das nossas Empresas a um nível
muito elevado, basta observar e comparar com a nossa concorrência.
Passem esta mensagem a todos os vossos conhecidos, amigos e familiares, porque é
verdadeira e justa.
José Franco

Coordenação
Andreia Santos
Capa e Execução Gráfica
Meio, Publicidade e Marketing
Fotografia
DRHQ
Rui Camacho
Rui Rodrigues
Sofia Bento
Colaboraram nesta edição
Andreia Santos
José Franco

Prémio 25 Anos
O Director Executivo do Grupo Cimentos Madeira – Sr. Eng. José Franco, entregou
no dia 11 de Dezembro de 2015, no decorrer do Jantar de Natal, o prémio de
25 anos aos colaboradores Alicia Granito (Cimentos Madeira), Ricardo Rodrigues
(Brimade), Nélio Vieira (Beto Madeira) e Juvenal Pestana (Beto Madeira). Este prémio é
atribuído aos trabalhadores como forma de reconhecimento e gratidão pelo trabalho
e contributo que deram ao longo de todos estes anos. O sucesso das empresas
constrói-se com o empenho e dedicação de todos, porque tendo as pessoas certas
a trabalhar connosco, conseguiremos obter a excelência e a qualidade dos nossos
produtos e serviços, mantendo sempre o foco nas necessidades e exigências dos
nossos clientes.

José Luís Chocalheiro

Andreia Santos

Aniversários
Março

03
João Fortunato dos Santos
03
José Manuel Freitas Poeira
20
Juvenal Maurício de Abreu
24
Nélia Maria M.Fernandes
25
Álvaro da Silva
30
Carla Cristina Gomes

Abril

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

...Continuação da página 1

• O Laboratório Cimentos Madeira assessorou a Tecnovia na produção e aplicação de misturas betuminosas,
contendo filer comercial de base cimentícia, usadas na
reabilitação da pista do Aeroporto do Porto Santo.
Cooperação com entidades públicas e privadas
• Orientação de um estágio curricular na área de Sistemas
de Informação da Cimentos Madeira de um aluno da
Escola Básica e Secundária de Machico, com duração
de 420h.
Responsabilidade social
• Apoio à Associação dos Amigos do Parque Ecológico
do Funchal.
• Apoio à Liga Portuguesa Contra o Cancro - Delegação
Regional da Madeira.
• Apoio à Erasmus Student Network Madeira na organização de um encontro de estudantes do programa europeu Erasmus na ilha da Madeira.
• Cedência de sacos de cimento para melhoramento da
rampa de acesso da Associação Portuguesa de Pessoas
com Necessidades Especiais - Associação sem Limites.
• Apoio à prova de Atletismo - XV Grande Prémio de

Atletismo dos Bombeiros Municipais do Funchal.
• Apoio ao Campeonato Nacional de Golf Portugal
2015 - Torneio no Campo de Golf do Santo da Serra.
• Apoio à Festa de Nossa Senhora da Vitória (Capela
adjacente aos terrenos da Cimentos Madeira).
• Organização da festa de Natal das crianças do Grupo
Cimentos Madeira em simultâneo com a festa das crianças da Paróquia de Santa Rita por colaboradores do
Grupo, com a realização de um Auto de Natal e uma
peça de teatro “O Natal das Bruxas”. A peça de Teatro
e a construção de todo o cenário foram feitos por um
grupo de colaboradores da empresa, com o apoio de
2 amigos.
• Patrocínio do evento Reid’s Auto Classic Show com a
promoção da nossa imagem (Argamassas requalificação)
• Apoio ao Livro “O primeiro Automóvel na Madeira”
com a aquisição de alguns exemplares.
Ao longo da história do Grupo Cimentos Madeira são
muitos os marcos que permitem a sua continuidade com
qualidade, rigor e excelência.
Andreia Santos

Maio

05
Sebastião Rosendo S. B. e 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
31
David Freitas Martins

“...Foi muito bom. O feedback e o resultado foi muito positivo, facto comprovado
pelas fotografias que ilustram este artigo...“
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Natal no Grupo Cimentos Madeira

O Natal no Grupo Cimentos Madeira foi vivido com um jantar para
todos os colaboradores, com uma festa para os seus filhos, com
uma Missa do Parto e terminou com o Cantar dos Reis.
Celebrámos mais uma vez com muita alegria a quadra natalícia com
o empenho e dedicação dos “Festeiros de Natal” (trabalhadores e
amigos das empresas do Grupo).
Em finais de Setembro começámos a preparar os ensaios
do Auto de Natal alusivo ao nascimento do Menino
Jesus e da peça de Natal intitulada “O Natal das Bruxas”,
que contou com a participação de 7 colaboradores do
Grupo, com a Médica do Grupo e com dois amigos.
Toda a logística e construção de cenários foram feitas e
preparadas por estas 10 pessoas.
Durante dois meses e meio os ensaios realizados em
período pós-laboral, de modo a que todos pudessem
conciliar as suas vidas, contaram com muita risada,
serviam de terapia e escape após um dia de trabalho.
Em 2015 houve a particularidade da festa das crianças
ter sido realizada no Salão Paroquial da Igreja de Santa
Rita, localidade onde a empresa Cimentos Madeira tem
a sua sede. Assim, pudemos alargar a festa também às

Missa do Parto
De 16 a 24 de Dezembro, a Madeira celebra
uma das suas principais tradições de Natal: as
Missas do Parto. São nove missas celebradas de
madrugada em honra de Nossa Senhora.
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 15 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

Março 2016

crianças que frequentam a catequese da Paróquia de Santa Rita. Tivemos
“casa cheia”, podemos até afirmar “lotação esgotada”.
Foi muito bom. O feedback e o resultado foram muito positivos, facto
comprovado pelas fotografias que ilustram este artigo. Valeu a pena
o esforço desta equipa, que a cada ano que passa torna-se mais
exigente e “profissional”.
O Jantar de Natal aconteceu no dia 11 de Dezembro, onde
o Director Executivo – Eng. José Franco, agradeceu o
empenho e dedicação de todos os colaboradores, falou
sobre o ano 2016 e acabou o seu discurso com a
mensagem de um Bom Natal e Feliz Ano Novo para
todos os colaboradores, familiares e amigos.
No decorrer do jantar realizou-se o tradicional sorteio e
viveram-se momentos de muita “cantoria e bailarico”.
A 12 de Dezembro, na festa das crianças e após a peça
de teatro, procedeu-se à entrega das prendas e de um
lanche pelo Pai Natal aos mais pequenos.
Em nome dos Festeiros de Natal 2015 agradeço a
todos os que nos ajudaram e que fizeram com que o
nosso Natal fosse um êxito.
Andreia Santos

Notícias de segurança
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“REFLECTINDO……”

O mês de Fevereiro é por natureza
um mês de reflexão sobre o passado
e perspectivas futuras inerentes ao ano
que dá os primeiros passos, quer do
ponto de vista pessoal quer do ponto
vista empresarial.
Olhando para os aspectos da vida
pessoal é tempo de reunir papelada
(despesas pessoais suportadas por
facturas) pois dentro em breve temos
de prestar contas individuais ao fisco
através do envio da declaração de
IRS relativa ao ano de 2015. A título
informativo relembro que a declaração
do ano de 2015 a entregar em 2016
está compreendida entre os dias
1 e 30 de Abril (rendimentos das
categorias A e H) e 1 e 31 de Maio
para as restantes categorias.
Olhando para a nossa vida
empresarial ao nível do grupo CIMAD,
podemos dizer que o “negócio” decorreu dentro das nossas expectativas tendo terminado
o ano com o indicador que mede a actividade operacional (EBITDA) positivo, ainda que
inferior ao ano anterior, já esperado pela queda do mercado onde baseamos a nossa
atividade mercantil.
Gostaria de salientar que com este desempenho, apesar das contrariedades vindas de um
mercado “maduro” e estabilizado no consumo de materiais aplicados/incorporados na
construção, foi possível enfrentar como um novo posicionamento das nossas empresas
“olhando de fora para dentro”. Assim, gostaria de mencionar o trabalho feito na
monitorização do negócio de carácter mensal transversal a todas as unidades de negócio
do Grupo, com ênfase na análise de custos e proveitos e seus reflexos nas Contas anuais.
Este trabalho de “fine tuning” dos números permitiu-nos corrigir/melhorar decisões
tomadas, antecipar resultados futuros, obter ganhos de eficiência e rentabilidade, os quais
se traduziram numa melhoria do desempenho global. Saliento a participação de vários
colaboradores na apreciação dos “números” do negócio, contribuindo com ideias e
sugestões para “inovar na maneira de abordar o negócio”.
Reflectindo para o futuro, devemos individual e colectivamente pensar sobre o nosso
comportamento/contributo para a organização CIMAD, sair do conforto do nosso “casulo”,
valorizar o grupo e sentir orgulho na nossa contribuição. Contribuição essa que pode ser
traduzida, pela sua implementação, em ganhos de euros, pois face ao estado actual da
concorrência negociamos cêntimos para vender os nossos produtos. Daqui se infere quanto
é relevante a nossa contribuição.
Ao terminar esta minha colaboração para o Cimentar recordo que os “tempos de hoje”
lembram o velho ditado de “Grão a Grão Enche a Galinha o Papo.”
José Chocalheiro

Dia de Reis
A celebração do Dia de Reis está associada à tradição natalícia que diz que três Reis Magos
do Oriente visitaram o Menino Jesus na noite de 5 para 6 de Janeiro, depois de serem
guiados por uma estrela. A tradição manda que neste dia a família se volte a reunir para
celebrar o fim dos festejos de Natal. E, assim, foi o que o Grupo Cimentos Madeira fez no
dia 6 de Janeiro.
Acompanhados por instrumentos populares tentou-se mais uma vez demonstrar os dotes
vocais dos colaboradores e alguns amigos com canções tradicionais dos Reis. O convívio
terminou com bolo-rei, um cálice de vinho Madeira e os votos de um bom ano de 2016
para todos.
Andreia Santos

Como já é prática, os acidentes de trabalho
ocorridos no Grupo Secil são enviados para os
operacionais de cada uma das empresas para serem
comunicados/divulgados para as diversas áreas.
Este ano continuarei a fazer o mesmo.
De acordo com a nova metodologia do Grupo
Secil, aplicada também às empresas da Madeira
(Agregados, Betão, Cimentos), os acidentes
são classificados não directamente ligados à
consequência, mas sim ao enquadramento do
acidente, conforme abaixo descrito:
Alerta preto – acidente de trabalho mortal;
Alerta vermelho – acidente de trabalho grave;
Alerta laranja – acidente de trabalho.
Salvaguardando a cultura de segurança existente no
Grupo, todos devemos trabalhar no cumprimento
das regras de segurança e não colocar quer a nossa
vida quer a de terceiros em risco.
Aproveito para informar que na Madeira nos dois
primeiros meses do ano não se registaram acidentes
de trabalho. Peço a todos os trabalhadores e
prestadores de serviço que continuem a cumprir com
as regras de segurança em vigor para que possamos
continuar no bom caminho e chegar ao final de
2016 com zero acidentes.
Andreia Santos.

Estágio Curricular
A Cimentos Madeira pelo segundo ano consecutivo
acolheu nas instalações dos Socorridos um aluno
– Rúben Freitas, do Curso Técnico de Gestão e
Programação de Sistemas Informáticos da Escola
Básica e Secundária de Machico.
Os estágios curriculares são cada vez mais parte
integrante dos programas curriculares dos alunos.
O primeiro contacto com o mercado de trabalho
é fundamental para o crescimento dos alunos, pois
exige que as actividades/objectivos propostos sejam
cumpridas numa carga horária específica, de acordo
com o projecto pedagógico do curso (neste caso
específico 420h). O acompanhamento e supervisão
do Rúben estão a ser feitos pelo responsável do
Departamento de Sistemas de Informação do Grupo
Cimentos Madeira – Eng. Miguel Rodrigues. O
estágio decorrerá entre 7 de Janeiro e 10 de Julho
de 2016.
Andreia Santos.

