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OBRA VIA RÁPIDA CÂMARA DE LOBOS - ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS
A obra da Via Rápida Câmara de Lobos - Estreito de Câmara de Lobos foi retomada em 2015 após um período
de cerca de 4 anos em que os trabalhos estiveram suspensos.
A Beto Madeira esteve orgulhosamente presente na fase inicial desta obra e o retomar da sua execução foi a
oportunidade ideal para finalizar o bom trabalho que tínhamos iniciado e que tudo fizemos para que fossemos
nós a concluí-lo.
Prosseguir com um trabalho após a sua paragem por um período tão alargado de tempo, e essencialmente
no período em questão, não foi fácil para os empreiteiros e não o foi com certeza para o fornecedor de betão!
Durante este interregno foram muitas as mudanças ocorridas internamente, como por exemplo alterações de
responsáveis, cortes e ajustes nos custos internos, optimização de recursos, entre outras, e exteriormente também
houve alterações que obrigaram a ajustes.
Têm sido tempos difíceis como todos sabemos no sector da construção e não estamos alheios a esta realidade,
contudo não ficamos, nem ficaremos de braços cruzados a lamentarmo-nos, mas sim arregaçando as mangas
para enfrentar a realidade.
Nesta obra também se sentiram as dificuldades que a indústria da construção atravessa, criando grandes
desafios ao fornecimento de betão. As condições de fornecimento obviamente não eram as mesmas e a perícia
e experiências dos operacionais da Beto Madeira tiveram muitas vezes um papel vital para o fornecimento nas
condições requeridas pelo empreiteiro, sem comprometer a segurança do pessoal da nossa empresa, ou dos

prestadores de serviços. As condições
de acessibilidade muitas vezes
tiveram de ser revistas juntamente
com a direcção de obra e, não menos
vezes, foram criadas alternativas de
bombagem bem engenhosas, como
só a Beto Madeira consegue fazer.
Por tudo isto temos a agradecer à
direcção de obra a compreensão
tida na procura de soluções, mas
essencialmente a todos os motoristas
de autobetoneiras, aos habilidosos
operadores de autobomba e a todo
o restante pessoal que colaborou
intensamente para que esta obra
decorresse sempre com prestação
exemplar!
Sofia Bento

“Na actualidade temos de dar o máximo e o melhor de nós para conseguirmos
passar o testemunho a outras e mais novas gerações...”
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REFLEXÕES
DE FIM DE ANO
Sobre a situação económica nacional e regional pouco mais
há a referir. As dificuldades são de todos conhecidas, os nossos
mercados são o que são, cada vez mais difíceis e escassos,
com as nossas empresas a terem de lutar diariamente pela
sobrevivência, de forma digna e honrando compromissos e
contratos sem subterfúgios, truques e malabarismos.
As empresas são consideradas por muitos como “organismos
vivos” devido às pessoas que nelas estão presentes e que
nelas participam activamente. Contudo a esperança média de
vida das empresas é muito menor que a das pessoas, o que

significa que as empresas são organismos
mais imperfeitos que cada uma das pessoas
que nelas colaboram.
Na Madeira provavelmente não existirão
mais do que 15 a 20 empresas com mais
de 75 anos de idade, num universo que
abrange mais de 10.000 empresas, mas
essa realidade não nos deve demover de
procurar contrariar as “leis da vida” das
empresas, procurando insistentemente
torná-las perenes e duradouras. Na
actualidade temos de dar o máximo e o
melhor de nós para conseguirmos passar
o testemunho a outras e mais novas
gerações que darão continuidade ao
trabalho desenvolvido, dentro dos mesmos
e renovados princípios e valores que
constituem o ADN das nossas empresas,
que são e podem continuar a ser a “chave”
do sucesso e da durabilidade:
- Respeito e honestidade de todos para com
todos, quer sejam clientes, fornecedores ou
colegas de trabalho.
- Equidade e justiça no tratamento de
situações similares quer interna, quer
externamente às empresas.
- Estabilidade e constância de propósitos em
termos de projectos, objectivos e metas a
atingir, bem como de métodos e processos de
trabalho que confiram segurança e certeza no
trabalho desempenhado.
- Alegria e gosto pelo trabalho desenvolvido
nas nossas empresas.
Independentemente deste apontamento
e porque a época que se avizinha é de
Festa, desejo a todos um Bom Natal e
um Excelente 2017 com muitos êxitos,
saúde e alegria.

José Franco

José Franco
Sofia bento
Vitor Rodrigues

Mensagem de Natal
Mais um Ano a findar e, antes que o Novo surja, temos mais um Natal
que esperamos seja por todos passado com alegria e em harmonia
com a família e os amigos.
Bom Natal a todos.
José Franco
Director Executivo

Aniversários
Dezembro

10
José Luís Vieira Barradas
19
José Luís N. Chocalheiro
29
Domingos T. Fernandes

Janeiro

06
Moisés Fernandes Ferreira
13
Indalécio Luís C. Vasconcelos

Fevereiro

04
Andreia M. A. Santos Camacho
12
Gilberto Duarte Lopes
25
José António G. Granito

Informações
de Natal
O Natal no Grupo Cimentos Madeira será celebrado pelos seus colaboradores com um jantar, uma festa para os seus
filhos e uma Missa do Parto.
O Jantar realiza-se no dia 09 de Dezembro (Sexta-feira) na sala de convívio da Cimentos Madeira, nos Socorridos, e será
precedido de um cocktail com início às 19h30.
A Festa das Crianças está agendada para o dia 10 de Dezembro (Sábado) às 15h30, e este ano será na sala de convívio
da Cimentos Madeira.
A Missa do Parto decorrerá na Capela de Nossa Senhora da Vitória, localizada nos Socorridos junto às instalações da
Cimentos Madeira, no dia 16 de Dezembro (Sexta-feira) pelas 06h00 da manhã, sucedendo-se um convívio no átrio da
Capela.
Andreia Santos

“Perante toda esta pressão sociocultural, de certa forma hostil, torna-se
imperativo deixarmos de ser apenas “mais uma árvore na floresta”...
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A Importância de Promovermos a nossa Marca Pessoal
No mundo de hoje, onde a mudança e a
competição são constantes, as ideias préconcebidas como ter formação superior, realizar
um bom trabalho, ser ambicioso e trabalhador,
há muito que deixaram de garantir, por si só,
uma carreira de sucesso.
Em todas as fases da nossa vida somos
confrontados com uma concorrência desafiante
que nos persegue desde sempre, tal como:
conseguir entrar numa boa universidade, obter
o emprego desejado, ser promovido, comprar a casa de que gostamos
e por aí adiante.
Perante toda esta pressão sociocultural, de certa forma hostil, torna-se
imperativo deixarmos de ser apenas “mais uma árvore na floresta”
através da criação e desenvolvimento da nossa “marca pessoal”, de
forma a alcançar a tão desejada realização pessoal e/ou profissional.
A elaboração da “marca pessoal” desenvolve-se essencialmente
através de três variantes:
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Imagem - O aspecto externo transmitido através da aparência, da indumentária
(apropriada a cada ambiente), da etiqueta, da postura corporal, contribui para
que em escassos segundos se formule a primeira impressão;
Conteúdo - Acrescenta valor à imagem que projectamos através do
conhecimento que demonstramos, das atitudes pró-activas perante dificuldades
e desafios, da criatividade, da liderança como forma de inspirar e mobilizar os
outros e da ética naquilo que fazemos.
Visibilidade - É imprescindível divulgar à empresa ou a um determinado
público-alvo na sociedade aquilo que distingue a nossa marca das restantes,
a nossa variável diferencial. Na era digital em que vivemos, a Internet, como
maior canal de informação à escala mundial, tem um papel fundamental
na disseminação da nossa marca pessoal através daquilo que publicamos e
partilhamos em blogs, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, etc.
No fundo cada um de nós representa um produto no mercado e o desafio
constante é sermos um produto distinto num mercado de produtos iguais.
Vitor Rodrigues

Quantificação e Caracterização Física de Resíduos Sólidos
Em Abril deste ano foi realizada pelo Departamento do Ambiente da Câmara Municipal do Funchal uma
quantificação e caracterização física dos resíduos sólidos indiferenciados produzidos pela Cimentos Madeira.
Da análise efectuada e dada a conhecer à empresa em Outubro último, foi detectada a presença de 8,2%
de resíduos recicláveis nos indiferenciados, tendo a empresa obtido uma classificação de “Qualidade Boa”
segundo o artigo 18º do “Regulamento de Resíduos Sólidos e de Comportamentos Poluentes no Concelho
do Funchal”.
Consoante o grau de classificação alcançado pelo produtor de resíduos são atribuídas, de acordo com o
regulamento acima indicado, punições ou prémios, agravando ou reduzindo o valor da tarifa mensal dos resíduos sólidos.
Sendo assim, a Cimentos Madeira, face à classificação obtida, continuará a ter uma bonificação na tarifa mensal de resíduos sólidos na
ordem de 10% até nova avaliação.
Podemos fazer mais e melhor para obtermos a classificação de “Qualidade Muito Boa”. Para isso basta que cada um faça a sua parte, ou seja, faça a
correcta separação dos resíduos recicláveis nos diversos recipientes existentes na empresa. O objectivo da divulgação desta classificação no Cimentar
é mostrar que a mudança de uma rotina pode transformar a empresa, o mundo, num lugar melhor e, para isso, temos todos de ser ambientalmente
responsáveis.
Andreia Santos

O Tempo Voa
Mais um ano a terminar, mais 366 dias praticamente vividos e dou por
mim a pensar como o tempo passou a correr. Parece que ainda estou
a ouvir a contagem decrescente para o “novo ano 2016” e o mesmo
já está a acabar. O calendário contém apenas mais 31 dias! É oficial:
Dezembro enfim chegou e o ano quase, quase acabou. Para alguns,
chegou vitorioso, para outros, chegou com “coisas” menos boas.
É verdade, o tempo passa a correr e com o rodopio do dia-a-dia nem
tive a noção da sua passagem, tempo este que é tão precioso e que
infelizmente não volta atrás. No final de cada ano, gosto de fazer uma
análise do ano que está a terminar e definir objectivos. É por eles que me
guio, mas com a rapidez com que o tempo passou acho que já me nele
perdi e vou ter de encontrar o “papelinho” do ano passado, para rever
os objectivos que tracei para ver em que patamar fiquei. “Ups” começo a
lembrar-me de alguns e com certeza que uns vão ter mesmo de transitar
para o ano novo, ano novo esse que muito provavelmente daqui a pouco
tempo passa a ser “ano velho”.
Enfim, é melhor parar de devanear e deixar aqui um conselho: Viva cada
momento da sua vida de forma intensa, aproveite cada minuto, cada
momento bom, porque o tempo voa e não espera por ninguém.
Votos de um Feliz Natal e Próspero Ano Novo.
Andreia Santos

São Martinho
Com o objectivo de promover o bom relacionamento entre todos os
trabalhadores e aumentar os níveis de motivação, são organizadas no
Grupo Cimentos Madeira actividades de convívio social que proporcionam
momentos de confraternização e partilha entre todos.
Neste sentido, e como já é tradição no Grupo Cimentos Madeira,
celebrámos no dia 11 de Novembro o São Martinho, freguesia onde
estamos sedeados, com um jantar em que o bacalhau, as castanhas e o
vinho estiveram presentes. O convívio foi muito animado. Agradecemos a
presença de todos.
Andreia Santos
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O Natal e a Saúde …
O Natal é festa, reunião da família, troca de carinho, amor,
presentes e tudo, inevitavelmente, bem regado com
a boa comida típica desta época. Não existe Natal
na Madeira sem a carne de vinho e alhos,
peru, bacalhau, bolos de mel, licores, entre
muitas outras iguarias…
Contudo, muitos escondem-se atrás do
Natal para poder, de uma forma emocional
e sem sentimentos de culpa, comer tudo
aquilo que lhes apeteceu comer durante o ano e que
tentaram com muito esforço controlar e evitar.
Não empurre para o novo ano a correcção
desses excessos, porque o ano novo é penas
a continuação do velho.
Apesar das tentações, podemos comer
de tudo, mas de forma regrada, por isso
atenção aos abusos. Controle a sua tensão
arterial, a diabetes, o excesso de gorduras e
o álcool. O controlo destes factores de risco
vai manter-vos saudáveis por muitos natais em
harmonia com a família.
Votos de um bom Natal!

V Jornadas Regionais
da Qualidade

Ana Paula Reis
Médica do Grupo

Convívio com Fornecedores de Transporte
de Materiais Constituintes do Betão
No final da tarde do dia 18 de Novembro a Beto Madeira e a Brimade organizaram
nas instalações da Fundoa um convívio para os seus trabalhadores e transportadores de
materiais constituintes do betão como forma de celebrar o bom relacionamento existente
entre a empresa e estes fornecedores.
Num ambiente descontraído celebrou-se esta parceria com a tradicional espetada
madeirense, salada, pão e vinho. Tudo foi feito e preparado pelo nosso pessoal. Obrigada
a todos e em particular ao “Chefe” Granito, pois a espetada estava fantástica.
Andreia Santos

As quintas Jornadas Regionais da Qualidade sob
a temática “SOS - Sucesso das Organizações
Sustentáveis”, organizadas pela delegação regional
da Madeira da Associação Portuguesa para a
Qualidade (APQ) decorreram no dia 3 de Novembro
no auditório do antigo Colégio dos Jesuítas, na
Universidade da Madeira - UMa. O Grupo Cimentos
Madeira patrocinou o evento através da empresa
Beto Madeira, tendo-se promovido os betões
diferenciadores da empresa, com destaque para o
BETOMIX.
Andreia Santos

500 MAIORES E MELHORES

EMPRESAS DA MADEIRA
As 500 maiores empresas regionais foram
distinguidas a 17 de Novembro em cerimónia
realizada no Centro de Congressos do Casino da
Madeira, tendo contado como orador convidado o
Dr. Luís Marques Mendes.
Nesta 27ª edição das maiores e melhores empresas
da Madeira, a Cimentos Madeira foi premiada com
o primeiro lugar no sector do Comércio na categoria
de Equilíbrio Financeiro. Por sua vez, a Brimade
alcançou nesta mesma categoria, mas no sector da
Indústria, o 3º Lugar.
O Grupo Cimentos Madeira sente-se honrado pelos
resultados obtidos e agradece o contributo de todos
para este desempenho.
Andreia Santos

