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ENCONTRO DE SEGURANÇA
No passado dia 25 de outubro a Madeira participou em mais um encontro de segurança do Grupo Secil, realizado por videoconferência e com a
seguinte agenda:
1 - Momento de Segurança.
2 - Correção de dados de segurança.
3 - Acidentes graves.
4 - Acompanhamento dos indicadores de segurança do 3º trimestre de 2018.
5 - Acompanhamento do Roodmap (roteiro/caminho) de Segurança - 3º trimestre 2018 de cada geografia do Grupo envolvida no encontro.
6 - Procedimentos para aprovação.
7 - Outras questões (Programa de Liderança em Segurança 2018, acompanhamento dos trabalhadores acidentados, auditoria de CSI - Cement
Sustainability Initiative dos dados de segurança).
Relativamente à nossa participação foram mostrados dois vídeos com o testemunho de dois colaboradores (Carlos Basílio e José Poeira), sobre o
impacto/retorno das metodologias implementadas no último ano em matéria de saúde e segurança nas nossas empresas. Para ambos tem sido positivo,
porque existe uma maior consciencialização para a segurança como prioridade máxima do trabalho que é executado, compondo o lema “cuidar de mim
mesmo, cuidar dos outros, deixar que os outros cuidem de mim” no sentido de caminharmos para os zero danos.
Para além dos vídeos mostrados foi comunicado o estado de cada um dos projetos que constituem o Roodmap/Roteiro de Segurança da Madeira, os
índices de sinistralidade e o caso prático do trabalho realizado no 4º pilar do pontão do Terminal dos Socorridos, que a seguir se apresenta.
(continua na página 3)

“Cada um de nós tem de ter a certeza que em todas as circunstâncias deu o
seu melhor pelas empresas, ou seja, pelos seus colegas de trabalho...”
pag 2

Dezembro 2018

DILEMAS E QUESTÕES SOBRE PEQUENAS E GRANDES EMPRESAS

FICHA TÉCNICA
Nº 73
Dezembro de 2018
Trimestral
Propriedade/Edição
Grupo Cimentos Madeira
Estrada Monumental, 433
9000-236 Funchal
Tel: 291 703 300

Se na Madeira as empresas do nosso Grupo são
consideradas médias e grandes empresas, no contexto
nacional e europeu somos consideradas pequenas/
micro empresas, pois o volume de negócios anual
de cada uma é inferior a 10/2 milhões de euros e o
número de trabalhadores é inferior a 50/10 pessoas.
No contexto nacional e europeu a Secil é uma grande
empresa, pois possui mais de 250 pessoas a trabalhar
para um volume de negócios anual superior a 50
milhões de euros.
As pequenas empresas caracterizam-se por uma maior
informalidade na forma como analisam as situações,
que se traduz numa maior rapidez e capacidade de
resposta a problemas e questões que se colocam no
dia-a-dia. Nas pequenas empresas a “pessoalidade”
é maior, todos conhecem todos pelo nome, as pessoas
são mais pessoas e menos números.
As grandes empresas necessitam de estruturas de
comando e controlo mais complexas e burocráticas
devido à sua dimensão, “o navio é maior”. Uma coisa
é ter de governar e comandar um “pesquito” para a
faina da pesca, outra coisa é governar e comandar
o ferry “Lobo Marinho” para o transporte de cerca de
1.000 passageiros e 140 viaturas, nas viagens de ida e
volta para Porto Santo.
Nas grandes empresas o formalismo aumenta,
o cumprimento de procedimentos e de regras é
mandatório, enquadrando os processos de decisão
numa cadeia mais longa, mais rígida, e naturalmente
mais lenta. Tal não significa que as decisões tomadas
não sejam adequadas e certeiras, porque também
existe mais tempo para analisar e escrutinar as diversas
soluções e opções antes da tomada de decisão final.
Nas grandes empresas, particularmente naquelas que
possuem instalações dispersas pelo território, é quase
impossível conhecer todos e cada um pelos nomes,
tratar cada um de acordo com as suas especificidades
e individualidade, pelo que a gestão do ponto de vista
geral é forçosamente menos sujeita à afetividade e
emotividade e como consequência “menos calorosa”.
Com a integração a 100% no Grupo Secil a partir de
Março deste ano, por força da venda da participação
da Região no capital social da Cimentos Madeira,
passámos a ter de lidar e conviver com os mecanismos
e estruturas de uma grande empresa, aos quais não
estávamos habituados. Temos de aprender a viver e a
conviver com processos de decisão mais demorados,

temos de aprender a dar ”tempo ao tempo” e a saber esperar
controlando alguma ansiedade face à incerteza e às incógnitas
para as quais ainda não há respostas. Temos de aprender a
conviver com mais “impessoalidade” e mais burocracia. Temos
de aprender e saber que agora fazemos parte de uma grande
empresa. Mas também já sabemos que “no princípio estranhase, mas depois entranha-se”, tal como quando foram criadas
as estruturas comuns do Grupo Cimentos Madeira no final
dos anos noventa do século passado. No início estranhámos
muito, pois deixámos de ter respostas imediatas nas áreas
administrativas de pessoal, contabilístico-financeiras, bem como
técnico-comerciais. Tivemos de aprender a fazer perguntas
mais cedo para ter as respostas na altura certa e adequada.
Mas depois entranhou-se e não nos “passava pela cabeça”
outra forma ou modelo de funcionamento. Provavelmente é
o que acontecerá com a integração de diversas atividades no
Grupo Secil: estranharemos seguramente, com a certeza de
que se entranhará futuramente.
De qualquer forma e independentemente de questões de
cultura empresarial, certamente diferentes, embora com
fundações semelhantes, e que pode ser necessário ter em
atenção, há questões que individualmente são imutáveis e
intemporais. Cada um de nós tem de ter a certeza que em
todas as circunstâncias deu o seu melhor pelas empresas, ou
seja, pelos seus colegas de trabalho. Para isso é necessário
que cada um vá fazendo julgamentos no “Tribunal da Sua
Consciência” e que as sentenças sejam: “ Dei tudo o que podia
e sabia nos meus dias de trabalho”. Como diz o ditado, “quem
dá tudo o que pode e sabe a mais não é obrigado”.
O mundo e o tempo não param de girar e correr e é já em
2019, com paciência e dando “tempo ao tempo”, que
saberemos o figurino e o formato da integração no Grupo Secil,
o qual depende de um “projeto de construção” a iniciar no 2º
quadrimestre de 2019, que irá evoluir em função dos meios
disponíveis e a disponibilizar, das restrições técnicas e funcionais
que também a distância e o mar impõem, pois a insularidade
não é um mito apesar de hoje em dia estar mitigada face a
um passado não muito longínquo. Saibamos aguardar com a
menor angústia e ansiedade possíveis, com a esperança de que
o futuro seja melhor e mais seguro e entretanto, como o Natal
se aproxima, disfrutemos da quadra natalícia que se avizinha,
sempre tão alegre e festiva na Madeira, com a certeza que em
2019 continuaremos como sempre a dar o nosso melhor, ou
seja, tudo o que podemos e sabemos!...
José Melo Franco
Diretor Executivo

Fax: 291 761 955
www.cimentosmadeira.com
Coordenação
Andreia Santos
Capa e Execução Gráfica
AMEIO
Fotografia

MENSAGEM DE NATAL
Que no Natal reflitamos sobre o tempo que dedicamos ao trabalho, à família e a nós próprios. É crucial
que saibamos compatibilizar este tempo, por vezes dando prioridade a uns fatores em detrimento de
outros, mas tentando sempre garantir que a dose de atenção que dedicamos a cada um deles
permita que nos acompanhe um permanente sentimento de dever cumprido.
Boas Festas e Feliz Ano Novo
João Manuel Santos
Gerente/ Administrador

DRHQ
Colaboraram nesta edição
Ana Paula Reis
Andreia Santos
Carla Gomes
Carlos Basílio
João Santos
José Franco
Márcia Freitas

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.
JANTAR DE NATAL
O jantar realizar-se-á
no dia 07 de dezembro
(sexta-feira) na sala de
convívio da Cimentos
Madeira, nos Socorridos,
sendo precedido de um
cocktail com início às
19h30.

FESTA DAS CRIANÇAS
A Festa das Crianças será realizada no dia
15 de dezembro (sábado), na parte da
tarde e será celebrada com uma sessão
de cinema - filme de animação para as
crianças e pais, no Fórum Madeira, em hora
a agendar. Para efeitos logísticos os festeiros
de Natal agradecem confirmação da vossa
presença até ao dia 10 de dezembro.

MISSA DO PARTO
O Grupo Cimentos Madeira participará na
Missa do Parto que decorrerá na Capela
de Nossa Senhora da Vitória no dia 15
de dezembro (sábado) às 06h da manhã,
sucedendo-se um convívio no átrio da Capela.
Contamos com a presença de todos os
colaboradores. Podem, igualmente, convidar
alguns amigos e familiares a participarem na
Missa e convívio.
Andreia Santos

“(...) Agradeço o empenho de todos na obtenção deste resultado, pois
trabalhar com SEGURANÇA é a arte de preservar a VIDA...”
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ROTEIRO DE SEGURANÇA
PROJETOS

N.º
MEDIDAS

% IMPLEMENTAÇÃO
3º TRIMESTRE 2018

PROJETOS

N.º
MEDIDAS

% IMPLEMENTAÇÃO
3º TRIMESTRE 2018

PROJETOS

N.º
MEDIDAS

% IMPLEMENTAÇÃO
3º TRIMESTRE 2018

1. COMUNICAR
SAÚDE
E SEGURANÇA

6

100%

5. CIRCULAÇÃO
INTERNA

7

78%

6

54%

4

85%

2. GESTÃO DE
PRESTADORES DE
SERVIÇO

5

32%

6. ARRUMAÇÃO
E LIMPEZA DE
ESPAÇOS

9. PROGRAMA DE
SAÚDE
E SEGURANÇA
10. TRABALHOS A
QUENTE

2

5%
5%

32%

11. AUTORIZAÇÕES
DE TRABALHO

2

6

5%

5

55%

8. FORMAÇÃO

6

12. TRABALHOS
EM ESPAÇOS
CONFINADOS

2

4. TRABALHOS EM
ALTURA

7. OPERAÇÕES DE
CARGA/MOVIMENTAÇÃO MANUAL DE
CARGAS

3

3. EQUIPAMENTOS
E FERRAMENTAS

68%

60%

ÍNDICES DE SINISTRALIDADE 3º TRIMETRE 2018

CASO PRÁTICO - TRABALHOS EM ALTURA NO PONTÃO DO TERMINAL DOS SOCORRIDOS

CAUSAS:
• A estrutura do pilar nº 4 encontrava-se severamente degradada
devido em grande parte às últimas tempestades registadas na Madeira
(ondas acima de 12m).
• A armadura de metal no lado sudoeste do pilar foi arrancada devido
ao estado do mar, causando o seu enfraquecimento geral e colocando
em risco a sustentabilidade da ponte.
• Dada a complexidade da intervenção foi feito um planeamento
específico para este trabalho, uma vez que acarretava altos riscos de
execução, tanto humanos quanto estruturais.
• Por se tratar de um trabalho em altura, num local de difícil acesso e
numa zona marítima com profundidades de 10m, a equipa técnica tinha
de cumprir com requisitos técnicos e de segurança muito específicos.
INDICAÇÕES:
• Criado um plano de emergência para remover a gaiola/trabalhadores
da área de trabalho em caso de acidente.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA UTILIZADOS NESTA INTERVENÇÃO:
• Gaiola de segurança para duas pessoas.
• Monotrilho elétrico com capacidade para 1500kg.
• Sistema anti-queda para gaiola de segurança.
• Linhas de vida para cada um dos operadores.
• Sistema de segurança lateral para fixação da gaiola.
• Rede de proteção debaixo da gaiola para amparar a queda de objetos para
o mar.
Finalizo o artigo informando que à data da sua realização (20-11-2018)
continuamos com Zero acidentes de trabalho em todas as empresas do Grupo.
Agradeço o empenho de todos na obtenção deste resultado, pois trabalhar
com SEGURANÇA é a arte de preservar a VIDA.
Votos de um Feliz Natal e um Excelente Ano de 2019.
Andreia Santos

“O que parece um exercício simples serviu para mostrar que, se queremos
chegar a algum lado, estes automatismos da vida quotidiana têm de ser
deixados de lado. Mas é mais do que isso: tem de existir dinâmica...”
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Chegou uma época de grandes excessos alimentares, o Natal
No início de dezembro, o pensamento de muitas pessoas é que vai “dar um tempo” no controlo
alimentar e, quando a altura das broas e sobremesas acabar, corrigem os danos provocados
no peso. Será que esta é a melhor maneira de pensar? Com certeza que não é.
Se pensarmos assim nunca vamos saber equilibrar o nosso peso a longo prazo. Se virmos
bem, durante o ano temos muitas comemorações. Somente nos últimos meses passámos pelo
carnaval, Páscoa, férias de verão e por fim, o Natal e Fim de Ano. Decididamente, este é um
ciclo que deve ser cortado, aliando as datas comemorativas com a Reeducação Alimentar!
Aqui vão algumas dicas para controlar o seu peso nesta época:
• Faça pequenas quantidades de comida/doces apenas para os dias de festa. Quando ficam
muitas sobras acabamos por exagerar durante mais dias.
• Reduza a quantidade de açúcar, ovos e gordura nas receitas dos doces elaborados. Contudo,
mesmo reduzindo estes ingredientes, não significa que pode abusar na sua quantidade.
• Prefira o azeite, quer para a substituição de manteiga e margarina nas suas receitas, quer
para a confecção.
• Se receber chocolates como prenda, divida com familiares ou amigos.
Se ainda ficar com algum em casa, tente dividir o consumo em vários dias, tendo um consumo
máximo de 30 a 40 gramas por dia (equivalente a 3 a 4 quadradinhos).
• Se abusar no consumo de doces, não tente compensar nas outras refeições ficando em jejum.
Faça refeições leves e ricas em vegetais e alimentos com proteína (carnes brancas ou peixe).
• Não substitua uma refeição por uma maior quantidade de doces. Não pense apenas em
equilibrar calorias, porque o seu corpo precisa de nutrientes.
• Atenção às entradas porque no geral são muito calóricas. Pode optar por provar um pouco
do que mais gosta e evite comer só por comer. Se a entrada for muito grande, peça para dividir
com um familiar/amigo próximo. Assim, prova mas não ingere todos as calorias.

Com estas dicas será possível consumir alguns
alimentos sem culpa mas com um certo equilíbrio!
Feliz Natal para todos.
Márcia Freitas, Nutricionista nº Ordem 1210N
www.nutricionistamarciafreitas.com

SEMEAR
O FUTURO

Se duma semente cresce uma árvore, de uma ideia cresce um projeto.
O que há de comum entre estas duas dinâmicas!
É que estamos inseridos em ambas.
Somos parte integrante na plantação de sementes, contribuindo para
uma melhor natureza com o surgimento de novas árvores.
De uma ideia cresce um projeto, igualmente integrado de forma direta ou
indireta, semeando as pedrinhas que lhe darão forma.
Fazemo-lo sem pensar muito, uma vez que existem infraestruturas de
várias ordens, diferentes entre si, mais ou menos complexas. Por exemplo,
o conceito do que era uma casa-tipo está a desaparecer. Mas as casas
vão ser sempre casas, independentemente do tipo de construção, design,
projeto etc.
O que parece um exercício simples serviu para mostrar que, se queremos
chegar a algum lado, estes automatismos da vida quotidiana têm de ser
deixados de lado. Mas é mais do que isso: tem de existir dinâmica.
Os projetos são sempre uma forma de “criar impacto na sociedade,
segurança, bem-estar, melhoria das condições de vida e criação de

património”, mas têm sempre “diversos formatos e diversos modelos de
negócio”.
Apostamos em diferentes formas de fazer, de enfrentar a inovação social. É
esta a resposta que se pode dar a diferentes desafios.
Estes desafios formam-se connosco e é através de um conjunto de ideias
que se tornam em projetos que vamos melhorando as nossas competências
como empreendedores.
Tudo começa com uma folha em branco e uma pedrinha. Cada ideia é a
junção de várias pedrinhas. Mas não se sabe como vai ficar para além do
desenho. Para isso temos de dedicar recursos como tempo, conhecimento,
formação, carinho e meter mãos à obra para que o resultado final seja fruto
da junção da ideia e de várias pedrinhas.
Como em tudo o que é novo podem surgir receios, mas é preciso deixar os
medos de lado e continuar a fazer o nosso caminho.
Acabo este meu texto desejando um Feliz Natal e um excelente 2019 a todos
os colegas e suas famílias.
Carlos Basílio

“(...) Desta forma, é preciso começar a tomar (ainda mais) consciência sobre
o impacto que os poluentes fósseis acabam por ter na vida e bem-estar não
só das pessoas, como também do ambiente...”
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VIAGEM AO FUTURO

Ontem dei comigo a viajar no futuro (20/11/2018). No regresso a
casa e após um dia de trabalho, “engarrafada” no trânsito comecei a
olhar à minha volta. Olhei para as serras da zona alta do Funchal e
lembrei-me das últimas intempéries e incêndios e do impacto que estas
calamidades provocaram no meio ambiente. De repente, sob um apito
de um automóvel, dou por mim já dentro de um túnel com um ar quase
irrespirável cheio de dióxido de carbono. Fecho logo a janela do carro e as
entradas de ar para minimizar a concentração de partículas nocivas dentro
do mesmo. Mais à frente, e com um trânsito mais fluído, volto a abrir a
janela e ouço um barulho como se de uma nave se tratasse. Era um carro
elétrico! Parecia até que estava a reviver um filme da minha infância das
viagens ao futuro com carros a voar no espaço. O que foi futuro é hoje
presente (apesar de ainda os carros não andarem no espaço). Dei-me
conta de que “pequenas/grandes” alterações já estão a ser introduzidas
no mercado a fim de minimizar os danos causados pelas quantidades de
dióxido de carbono emitidas pelos combustíveis poluentes.
Segundo vários estudos existe uma vantagem inegável na escolha de
um veículo elétrico. “Assim que se troca um automóvel com um motor
alimentado por combustíveis fósseis (gasolina, gasóleo, gás) por um
carro movido a eletricidade, há a certeza de se estar a contribuir para um
planeta mais limpo”.

É já visível um pouco por toda a Europa a vontade dos governantes de
vedarem o acesso a carros a gasolina ou gasóleo aos centros das principais
cidades. Tendo por exemplo Hamburgo, que foi a primeira cidade alemã
a banir o diesel, Roma pretende proibir carros a diesel a partir de 2024 e
Espanha pretende fazê-lo a partir de 2040.
Também na Madeira algumas medidas já estão a ser tomadas. Algumas das
principais artérias de acesso ao centro do Funchal estão a ser encerradas
para minimização da concentração dos gases poluentes.
Desta forma, é preciso começar a tomar (ainda mais) consciência sobre o
impacto que os poluentes fósseis acabam por ter na vida e bem-estar não só
das pessoas, como também do ambiente. Para tal, já começam a aparecer
Políticas na União Europeia que visam diminuir a projeção de poluentes em
todo o planeta, sendo o seu principal objetivo que a médio prazo os níveis
de qualidade do ar não comportem impactos e riscos inaceitáveis para a
saúde humana e, como já foi referido, para o ambiente.
Mas este é apenas um pequeno exemplo. Assim como a indústria automóvel
já está a trabalhar nesse sentido, as restantes indústrias vão ter de se reajustar
para o cumprimento de novas leis, se quiserem continuar a estar presentes
no mercado de uma forma económica e ambientalmente sustentáveis.
Carla Gomes

SAFETY WALK
AO PORTO SANTO
No dia 20 de novembro três colaboradores do Grupo
Cimentos Madeira - Dr. João Santos (Gerente), Eng. José
Franco (Diretor Executivo) e Sr. Carlos Basílio (Coordenador
de produção da Brimade e da Beto Madeira) rumaram até
ao Porto Santo, para realizar, entre outros trabalhos, um
Safety Walk no nosso Terminal. O objetivo desta caminhada
de segurança foi o de ajudar a quebrar rotinas e hábitos que
muitas vezes nos deixam cegos a riscos nas nossas jornadas
diárias de trabalho. É frequente que alguém de fora do nosso
contexto de trabalho consiga identificar situações menos
seguras que podem passar à margem dos que nele trabalham.
Neste sentido foram identificadas medidas corretivas que
serão devidamente analisadas e implementadas.
Andreia Santos

CANTINHO DA SAÚDE E SEGURANÇA
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SABIA QUE BOA SAÚDE É UM BOM NEGÓCIO?
Um estilo de vida saudável reduz o stress, aumenta a produtividade
e melhora o trabalho em equipa, tornando-o num profissional
cada vez mais valioso.
Neste sentido, e nesta minha rúbrica, gostaria de escrever um
pouco sobre a importância da Ginástica Laboral, pois esta
é fundamental para a saúde de todos os que nas empresas
trabalham.
O seu principal objetivo é criar um espaço que permita melhorar
o condicionamento físico dos trabalhadores, quebrando o ritmo
das tarefas repetitivas e da monotonia e, primordialmente,
prevenir o aparecimento de doenças ocupacionais.
A Ginástica Laboral baseia-se, assim, em alongamentos de
diversas partes do corpo, como cabeça, tronco, membros
superiores e membros inferiores. Esta resume-se em exercícios
de alongamentos e em movimentos de correção postural ou
exercícios respiratórios feitos durante o horário de trabalho.
Os alongamentos são diferentes para cada função exercida pelo
trabalhador. Por exemplo, em quem trabalha muitas horas de
pé, costas, pernas e braços ressentem-se: a tensão muscular é
evidente e as dores aparecem. E se a postura sentada parece,
à partida, menos exigente, a verdade é que também se traduz
numa sobrecarga para o corpo.
Escrevo aqui apenas alguns de muitos exemplos de exercícios que
podem melhorar a sua condição de saúde no trabalho:
• Faça pequenas caminhadas - é fundamental evitar estar longas
horas sem mudar de posição. Aproveite as idas à casa de banho
ou à impressora para andar mais um pouco. Se for o caso,
caminhe durante os telefonemas de trabalho, mesmo que o faça
em frente à secretária.
•Faça alongamentos de coluna: quem está longas horas sentado

SÃO MARTINHO

O São Martinho é uma festa popular, cujas formas de
comemoração divergem de região para região.
Na ilha da Madeira o dia 11 de novembro é
comemorado tanto pela Igreja Católica como pelo
povo que aproveita a ocasião para assar as últimas
castanhas.
Manda a tradição que na véspera de São Martinho se
prove o vinho novo e saboreie o bacalhau assado. Esta
antiga tradição é praticada ainda nos dias de hoje e
é também celebrada no Grupo Cimentos Madeira
com um convívio que proporciona momentos de
confraternização e partilha entre todos.
Este ano celebrámos o São Martinho, freguesia onde
estamos sedeados, no dia 12 de novembro, com um
jantar convívio bem animado. Agradecemos a presença
de todos.
Andreia Santos

deve alongar a coluna esticando os braços na vertical,
apoiando-os na cabeça um pouco atrás das orelhas e
entrelaçando os dedos.
•Faça rotação dos pulsos, tornozelos e ombros:
especialmente importante para quem trabalha à
secretária. Deve ser feito várias vezes ao dia, alternando
a zona corporal.
•Faça alongamento do pescoço: pelo menos uma vez
por dia, rode o pescoço de um lado para o outro e para
a frente e para trás.
Se tiver alguma dúvida na execução destes exercícios,
pode sempre falar comigo nas consultas semanais que
faço nas empresas do Grupo.
Votos de um Bom Natal e um Feliz Ano Novo recheado
de muita saúde e segurança.
Ana Paula Reis
Médica do Grupo Cimentos Madeira

VISITAS À
CIMENTOS MADEIRA
Nos dias 30 de outubro, 7 e 16 de novembro,
três grupos de utentes do Ginásio da Barreirinha
(uma infraestrutura da Câmara Municipal do
Funchal destinada a utentes com idades superiores
a 50 anos, e com atividades diversas, tais como:
desportivas, lúdicas, culturais e sociais) visitaram as
instalações fabris da Cimentos Madeira. Em cada
um dos dias contámos com a participação de 15
utentes e 1 acompanhante.
Para além da visita à fábrica puderam subir até
ao topo dos silos, visitar o pontão e desfrutar das
bonitas paisagens de mar e serra que as nossas
infraestruturas proporcionam.
O comentário destes nossos visitantes foi muito
positivo, afirmando alguns que não estavam à
espera de ver numa empresa ligada aos materiais
de construção áreas ajardinadas tão bonitas e
cuidadas e de não existirem poeiras em suspensão.
Muitos partilharam ainda o seu desconhecimento
relativo à “complexidade” que existe por trás de um
saco de cimento, desde o processo produtivo até à
sua colocação no mercado.
Os responsáveis pelos diferentes grupos agradeceram o acolhimento feito pelos trabalhadores que
acompanharam as visitas
Andreia Santos

