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CIMENTOS MADEIRA - 35 ANOS DE ATIVIDADE
A Cimentos pode ser considerada, entre aspas, um bom exemplo de
uma pareceria público-privada de sucesso. A empresa foi constituída em
1984, tendo como sócios o sector cimenteiro nacional, representado pela
Secil – Companhia Geral de Cal e Cimento e Cimpor – Cimentos de
Portugal, bem como a Região Autónoma da Madeira. Pretendia-se que
essa empresa regularizasse em quantidade e qualidade o abastecimento
de cimento à Região, na altura feito de forma difícil, inconstante e precária,
permitindo assim o crescimento e desenvolvimento pretendido pela Região
em infraestruturas ao serviço e benefício da sua população.
Naturalmente que sempre surgiram percalços que sempre foram resolvidos
da melhor forma possível.
Ao longo do tempo a empresa ganhou dimensão e prestígio no mercado,
pela qualidade das suas instalações e dos cimentos comercializados, bem
como pelo serviço prestado, este associado às pessoas que trabalharam e
trabalham na empresa e que todos os dias deram e dão o seu melhor para
satisfazerem os nossos clientes que são a razão da nossa existência.
A “parceria público-privada” foi bem-sucedida porque ao longo dos anos
os sócios não só não tiveram de efetuar reforços no capital da empresa,
como viram devidamente remunerado o capital investido.
Ainda olhando para o retrovisor, em 1987 a Cimentos Madeira inaugurou
o Terminal do Porto Santo, regularizando assim de forma eficaz o
abastecimento de cimento à ilha do Porto Santo. Em linha com a estratégia
do sector cimenteiro nacional e internacional a empresa adquiriu a Brimade
– Sociedade de Britas da Madeira, possuidora de uma pedreira no concelho
do Funchal e em 1990 criou de raiz a primeira empresa de betão pronto

no concelho do Funchal, a Beto Madeira – Sociedade de Britas e Betões
da Madeira. Em 1991 foi adquirida a Promadeira – Sociedade Técnica de
Construção da Ilha da Madeira, empresa de pré-fabricação em betão. Em
2000 e por força da cada maior exigência regulamentar no controlo dos
cimentos, betões e agregados comercializados, foi criado o Laboratório
Cimentos Madeira, atualmente acreditado pelo IPAC (Instituto Português
de Acreditação), integrando o Acordo de Reconhecimento Mútuo (MRA)
da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) que, para
além do controlo interno que realiza aos nossos produtos, presta serviços
de controlo e assessoria nas áreas dos cimentos, betões, agregados,
solos e betuminosos. Atualmente todas as nossas empresas que estão em
atividade encontram-se certificadas pela norma de qualidade NP EN ISO
9001, para além das normas e regulamentos obrigatórios no âmbito da
marcação CE e sistemas de controlo de produção.
Durante este percurso e por razões diversas a estrutura acionista alterou-se.
Em 1997 a Secil adquiriu a participação da Cimpor no capital social da
empresa e em 2018 a região vendeu à Secil a participação que detinha na
Cimentos Madeira. Assim sendo a Cimentos Madeira é atualmente uma
empresa 100% Secil.
Em suma, ao longo do tempo crescemos com a Madeira e para a Madeira,
gerando valor e riqueza nesta Região.
Olhando para a frente e para o futuro sabemos que existem
constrangimentos financeiros que limitam a capacidade e vontade do
Governo da Região em efetuar e concluir investimentos em obras públicas
necessárias ao desenvolvimento regional, mas também sabemos que o
(continua na página 2)

“É desta forma que comemoramos também a visão dos que, à data, souberam
interpretar os sinais dos tempos, identificando claramente o problema e
avançando para uma solução...”
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Escrever sobre os 35 anos da Cimentos Madeira é fazê-lo sobre uma
parte muito significativa da minha vida, particularmente a profissional.
Fui admitido como técnico superior no Governo Regional da Madeira
em Fevereiro de 1979 depois de outras experiências profissionais.
Por ironia do destino, as minhas primeiras funções foram as de
dirigir um serviço (SACMA – Serviço de Apoio à Construção Civil na
Madeira), que tinha como principais funções reestruturar e organizar
as empresas regionais do sector em termos técnicos, económicos
e financeiros com um sistema idêntico ao do IAPMEI e assegurar
o abastecimento dos materiais de construção para um período de
grande investimento que se avizinhava, particularmente, em obras
públicas.
O material mais problemático era o cimento, já que a única unidade
industrial existente era o ENTREPOSTO INDUSTRIAL DA ILHAS dotado
de uma moagem de clínquer com capacidade para 40mil toneladas,
quando nesta altura o consumo já ultrapassava as 100 mil toneladas.
As carências regionais eram supridas com recurso a remessas por via
marítima de cimento ensacado do Continente e algumas vezes de
importação.
As descargas eram feitas no Porto do Funchal de uma forma
perfeitamente arcaica e demorada já que a espera dos camiões para se dirigirem ao Porto eram feitas junto ao Estádio dos
Barreiros para que não fossem gerados estrangulamentos no acesso ao Porto do Funchal.
Os contactos eram feitos walkie-talkie (ainda não haviam telemóveis) e as ligações nem sempre eram fáceis. Os pagamentos
eram efetuados no Porto em condições muito precárias.
Foi este o quadro que recebi e desde a primeira hora e com o avolumar do consumo que tinha que ser encontrada uma
solução de otimização e racionalidade deste abastecimento.
Já na qualidade de Diretor Regional das Finanças, cargo que assumi após ter sido Diretor Regional do Comércio e
Indústria, e consequentemente com outro peso institucional, assumi um papel importante nas negociações tendentes a
convencer as duas empresas que corporizavam o sector cimenteiro nacional (SECIL e CIMPOR) para, conjuntamente com
o Governo Regional, constituir uma empresa que estivesse disponível para concretizar o investimento num Entreposto da
Cimentos Madeira que à data orçaria um milhão de contos.
Depois de aturadas reuniões chegámos ao necessário entendimento e as obras foram para o terreno em 1984.
É desta forma que comemoramos também a visão dos que, à data, souberam interpretar os sinais dos tempos, identificando
claramente o problema e avançando para uma solução tida como difícil, mas com um único propósito de garantir o
abastecimento regular, consistente e eficaz daquela que iria ser uma das principais matérias-primas do ciclo económico
que se adivinhava.
Que belo exemplo de uma parceria público-privada de sucesso!
João Manuel Santos

Gerente/Administrador Grupo Cimentos Madeira
(continuação da página 1)

sector privado retomou a confiança na economia regional, com muitos projetos de construção em curso e em carteira. De qualquer forma não é de
esperar que no futuro venhamos a ter investimentos públicos com a dimensão e volume dos realizados no período compreendido entre 2000 e 2008,
pelo que só nos resta adaptarmo-nos á realidade, o que temos vindo a fazer ao longo do tempo, reajustando operações, redimensionando atividades,
mas mantendo sempre a qualidade dos nossos produtos e serviços, com a integridade e honestidade que nos são reconhecidas no mercado, procurando
sempre as melhores soluções e os melhores desempenhos em colaboração com os nossos clientes, fornecedores e com os nossos colaboradores que são
a chave da hospitalidade e bom serviço que prestamos.
Assim sendo e com a preferência dos nossos clientes pelos nossos produtos e serviços, continuaremos a crescer ao ritmo da Madeira e do Porto Santo
gerando valor e riqueza pelo tempo considerado necessário.
José Melo Franco

“(...) 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...”
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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.
O Jantar de Natal aconteceu no dia 07 de dezembro, onde o Diretor Executivo – Eng. José Franco fez um enquadramento do desempenho das empresas
em 2018, falou das alterações e ajustamentos à nova realidade societária e das mudanças que se efetivaram com a aquisição por parte da Secil do
capital que fazia parte da Região (43%). Sucintamente perspetivou o ano 2018, terminando 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 animação.

(continua na página 4)

“(...) As crianças visitaram ainda a casa do Pai Natal que lhes presenteou com a história do
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Livro do Gui e com uma prenda. Ficaram todos encantados com o cenário de magia que
pairava no ar...”
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Natal no Grupo Cimentos Madeira

A Festa das Crianças foi realizada no dia 15 de dezembro e pela primeira vez foi o Natal das nossas crianças foi celebrado com uma sessão de cinema
- filme de animação para as crianças e pais, no Fórum Madeira. O filme Ralph Vs. Internet deixou miúdos e graúdos radiantes. As crianças visitaram
ainda a casa do Pai Natal que lhes presenteou com a história do Livro do Gui e com uma prenda. Ficaram todos encantados com o cenário de magia
que pairava no ar.
Andreia Santos

“(...) O sucesso de qualquer empresa depende diretamente da qualidade das
pessoas que nela trabalham...”
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PRÉMIO 25 ANOS
O Gerente/Administrador – Dr. João Santos e o Diretor Executivo – Eng. José Franco entregaram no dia 07 de dezembro de 2018, no decorrer do Jantar
de Natal, o prémio de 25 anos aos colaboradores Nélia Fernandes (Cimentos Madeira), José Manuel Poeira (Beto Madeira) e Nélio Viveiros (Brimade).
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 de qualquer empresa depende diretamente da qualidade das pessoas que nela trabalham. As empresas não existem sem os colaboradores e
os objetivos só podem ser alcançados através de uma ação integrada das equipas de trabalho. Independentemente da função e responsabilidade que
cada um ocupa ou tem, todos são peça chave para que possamos fazer a diferença num mercado cada vez mais competitivo.
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 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.
Nas Missas do Parto provam-se ainda os
licores que cuidadosamente foram feitos para
o Natal, tradição que faz parte da vida dos
madeirenses.
Andreia Santos

DIA DE REIS

No Grupo Cimentos Madeira o dia de Reis é já uma tradição e este ano comemorou-se
no dia 07 de janeiro, onde acompanhados por instrumentos populares os colaboradores
e alguns amigos tentaram 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 2019 para todos.
Andreia Santos
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“(...) De facto, é importante que a organização dê a conhecer a sua razão de
ser, o que faz e para quem, projetar no futuro uma visão inspiradora, balizado
pelo conjunto de valores inatos que a caracterizam...”
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AGRADECIMENTO

Ao certo nem sei como descrever esta experiência no Grupo Cimentos Madeira, mas
classifico-a como única e extraordinária.
Ao longo desta experiência foi possível desenvolver competências, adquirir novos conhecimentos e práticas, assumir responsabilidades
e melhorar tanto soft como hard skills. Nem
sempre a execução das tarefas propostas foi
bem-sucedida, mas houve entreajuda e companheirismo. E foi possível errar, voltar a tentar,
acertar e seguir em frente.
Além disso, fui incentivado, frequentemente,
a raciocinar de forma a prever/justificar eventuais discrepâncias ou a desvendar determinadas vicissitudes nos mapas, visto que é
fundamental deter a capacidade de trabalhar

produtivamente e em modo autónomo. Por
isso, doravante espero ter a capacidade de erguer com esplendor o legado transmitido.
Em nome de toda a experiência proporcionada, quero agradecer por cada segundo
dispensado comigo, por cada sorriso, por
todo o respeito e principalmente pelo conhecimento partilhado. Apesar desta etapa já estar
a terminar levo com orgulho e humildade um
sentimento extremamente positivo de gratidão,
o conhecimento, a experiência e o profissionalismo compartilhado pelos meus excelentíssimos colegas.
Agora é continuar em frente, à procura de novas aventuras e desafios!!!
Votos de sucesso hoje e sempre!
Os meus mais sinceros agradecimentos
José Carlos Figueira

A MINHA, A SUA, A NOSSA MISSÃO, VISÃO E VALORES
Tem sido notório o esforço protagonizado pela Secil, no sentido de construir e difundir
por todo o grupo, o seu referencial estratégico, assente na sua Missão, Visão e Valores.
Foram criados diversos grupos de trabalho, constituídos por colaboradores de diversas
geografias, com o propósito de definir claramente uma matriz consistente e aceite de
modo generalizado.
De facto, é importante que a organização dê a conhecer a sua razão de ser, o que faz e
para quem, projetar no futuro uma visão inspiradora, balizado pelo conjunto de valores
inatos que a caracterizam.
Não nos esqueçamos que a razão existencial das organizações são as pessoas, pois são
a sua fonte de criação de valor, quer internamente (colaboradores) como externamente
(clientes).
Assim, é vital para a organização, que os seus colaboradores, tenham consciência do
seu próprio referencial estratégico, procurando compatibilizá-lo com o da organização.
Será que cada um de nós tem noção da sua Missão, Visão e dos seus Valores?
Estarão estes alinhados com a organização?
Qual o meu propósito dentro da organização (missão)?
Que imagem projeto no futuro atendendo às minhas aspirações (visão)?
Quais os meus valores?
No fundo, é do resultado honesto e consciente, da Missão, Visão e Valores pessoais,
que dependerá a capacidade da organização em prosseguir com o seu objetivo. A
motivação, a resiliência e a capacidade de sacrifício serão tanto maiores quanto mais
ambicioso for o propósito de cada um dentro da organização.
Vitor Rodrigues

OPINIÃO
Qualquer empresa conhece as reais implicações e requisitos legais quando se fala em matéria de segurança,
higiene e saúde no trabalho, ainda para mais tendo consciência que uma qualquer falha neste âmbito
poderá surtir em acidente, incidente, multa e pior do que isso, em morte.
Como técnico de segurança e higiene do trabalho do Grupo Cimentos Madeira, constituído por três empresas, Beto Madeira, Brimade e Cimentos Madeira, incluindo o LCM – Laboratório Cimentos Madeira; e tendo
começado a acompanhar o Grupo em outubro de 2018, dando seguimento a um trabalho já implementado, vejo sem dúvida um Grupo empresarial preocupado com a segurança e saúde dos seus colaboradores
tendo como principal objetivo reduzir os acidentes de trabalho e de constante melhoria nas condições que
proporciona aos seus colaboradores. A segurança e saúde no trabalho estão em primeiro lugar.
Desta forma torna-se mais do que evidente de que o sucesso do seu sistema produtivo passa indubitavelmente pela qualidade das condições de trabalho que este proporciona aos seus funcionários.
O Grupo Cimentos Madeira, em todas as empresas, tem diversas metodologias de segurança e saúde no
trabalho implementadas, umas mais do que em outras e ainda com muito trabalho pela frente, mas aprazme ver como este Grupo se preocupa com os seus colaboradores no que toca a esta temática.
Bruno Aveiro
Técnico de Segurança e Higiene no Trabalho

“(...) Conhecer os locais de trabalho e as tarefas de cada um, permiteme preparar programas de prevenção ou encontrar diagnósticos mais
precisos....”
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CANTINHO DA SAÚDE

A IMPORTÂNCIA DE CONHECER
OS LOCAIS DE TRABALHO.
Se as empresas preocupam-se com a saúde e segurança dos seus trabalhadores, sabem que o Médico
de Medicina Curativa e o Médico do Trabalho terão de ser seus aliados.
Como Médica de Medicina Curativa das empresas do Grupo Secil sediadas na Madeira (Grupo Cimentos
Madeira) lido com as relações entre a saúde dos trabalhadores e suas atividades, visando não somente a prevenção das doenças
e dos acidentes de trabalho, mas também preocupando-me com a prevenção das doenças no exercício profissional e controlo
dos riscos.
Estas orientações garantem que os nossos trabalhadores possam realizar o seu trabalho sem que a sua saúde esteja em risco e
a sua qualidade de vida não seja prejudicada.
Para que possa compreender as “queixas/sintomas” dos trabalhadores é fundamental que conheça os seus contextos de trabalho.
Claro que nem todas as situações estão relacionadas com trabalho, mas assim é mais fácil orientá-los e até mesmo medicá-los
se for esse o caso.
Conhecer os locais de trabalho e as tarefas de cada um, permite-me preparar programas de prevenção ou encontrar diagnósticos
mais precisos.
É fundamental a existência de um médico que acompanhe os trabalhadores, porque como todos nós sabemos a atenção que
lhes é dada, seja a nível da sua saúde, segurança ou outra dentro das empresas leva a um aumento da produtividade. As
pessoas mudam comportamentos e atitudes como resultado direto da atenção que recebem.
Ana Paula Reis
Médica do Grupo Cimentos Madeira

INDICES DE ACIDENTES DE TRABALHO DE JANEIRO A FEVEREIRO

2019

Andreia Santos

0

0%

0%

Número de Acidentes

Indice de Frequência

Indice de Severidade

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO
Todos os anos, na União Europeia, são inúmeros os casos de acidente e lesões ocorridos no
local de trabalho que entram para as estatísticas oficiais. Não sendo Portugal uma exceção, dou
neste pequeno artigo a conhecer alguns dados de 2018 retirados da ACT - Autoridade para as
Condições de Trabalho, considerados bastante relevantes e que devem ser conhecidos e tidos
em consideração por todos nas nossas empresas:
• 30,5% dos acidentes de trabalho acontecem na área da Construção.
• 25,2% dos acidentes de trabalho ocorrem na Indústria Transformadora.
• 15,3% dos acidentes de trabalho têm como causa direta entalação, esmagamento, arranque
da secção de um membro, mão, dedo, etc.
• 14,5% dos acidentes de trabalho têm como causa direta as quedas.
O Grupo Cimentos Madeira finalizou o ano de 2018 com um acidente de trabalho que ocorreu
no Laboratório Cimentos Madeira com um trabalhador direto, acidente este que originou dias
de trabalho perdido. Não se conseguiu cumprir em 2018 o objetivo dos zero danos, mas
manteremos este objetivo para 2019.
Ao longo dos tempos têm sido implementadas medidas que permitem que os colaboradores
tenham comportamentos mais saudáveis e seguros nos locais de trabalho. Contudo, existe um
longo caminho a percorrer e como diz o ditado o caminho faz-se caminhando. Desempenhe
o seu trabalho de uma forma segura e saudável, pois tem uma família que espera por si todos
os dias.
Saliento que até à data em que escrevo este artigo (26-02-2019) não se registaram acidentes
de trabalho em nenhuma das empresas do Grupo Secil na Madeira (Grupo Cimentos Madeira).
Andreia Santos

“(...) Ao pensar em relações interpessoais, e pela pertinência das boas
relações, é necessário que exista empatia pelo outro. A empatia permite que
nos coloquemos no lugar da outra pessoa e compreendamos as suas razões
de agir...”
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“Se quisermos compreensão,
respeito, gentileza, solidariedade,
devemos aprender
a ser compreensivos,
respeitosos, gentis e solidários“
(Augusto Cury).

“Nenhum homem é uma ilha”
É assim que John Donne, um poeta inglês, acaba por demonstrar o poder
das relações entre os seres humanos.
O conceito de “relações interpessoais” é muito mais amplo do que as
relações entre os colegas de trabalho. No meio corporativo, frequentemente
se associa o relacionamento interpessoal à conduta profissional perante
crises, superação de obstáculos e conflitos.
Dentro de uma empresa é fácil verificarmos diferentes estilos e rotinas
de trabalho. Se uns são mais multitasking, conseguindo realizar diversas
tarefas em simultâneo, outros são mais detalhados e concentrados numa
só tarefa, não impedindo que sejam mais ou menos eficientes. Contudo,
diversos estudos têm vindo a demonstrar que o bom desempenho depende
do nível de motivação pessoal e que essa motivação está intimamente
ligada com as comunicações e relações interpessoais.
Ao pensar em relações interpessoais, e pela pertinência das boas relações,
é necessário que exista empatia pelo outro. A empatia permite que nos

coloquemos no lugar da outra pessoa e compreendamos as suas razões
de agir. Podemos até não concordar, mas pelo simples facto de nos
esforçarmos a entender as motivações já é um progresso para que a
relação e a motivação não sejam comprometidas.
Além da empatia existem outros valores importantes para cultivarmos as
boas relações, como é o caso do respeito. Respeito ao deixar o outro falar
e saber ouvir, ao entender e ao fazer contribuições relevantes; respeito ao
elogiar e ao criticar construtivamente. Respeito ao aceitar uma crítica e
agradecer pela cooperação do colega. Respeito nas palavras e nos atos.
Os colegas de trabalho não têm de ser os melhores amigos, mas as boas
relações têm-se mostrado fundamentais para tornar as rotinas mais fáceis.
Vários estudos têm demonstrado que, ao se aprofundar e consolidar as
relações interpessoais no trabalho, otimiza-se a produtividade individual e,
consequentemente, a empresa irá obter melhores resultados.
Ricardo Rodrigues

PROTEJA-SE CONTRA A FRAUDE NAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS E PAGAMENTOS ON-LINE
Numa época em que cada vez se utilizam os meios
eletrónicos de pagamento, seja nos computadores pessoais,
smartphones ou em simples operações de máquinas ATM,
importa deixar alguns cuidados básicos a ter em conta neste
mundo sempre on-line e em que cada vez mais se houve
falar sobre fraudes e roubos de informação pessoal. Aqui
ficam alguns conselhos ou boas práticas que devemos ter
sempre presentes.
Cuidados a ter para proteger os dados pessoais:

•Proteger os dados e documentos pessoais, divulgando-os
apenas em casos estritamente necessários previstos na lei.
•Proteger as caixas de correio eletrónico que tenham
informações pessoais.
Cuidados a ter para prevenir a fraude informática:

•Proteger o computador com programas anti-vírus e antispyware e ter sempre a firewall ativa;
•Não abrir e-mails de conteúdo duvidoso;

•Não divulgar dados pessoais ou códigos de acesso
completos através da internet, e-mail ou telefone;
•Escrever o endereço em vez de clicar em links quando
pretender consultar páginas da internet das instituições de
crédito.
Cuidados a ter com as operações financeiras em
atividade não autorizada:

• As listas de entidades autorizadas a realizar atividades
financeiras podem ser consultadas nas páginas da internet
dos supervisores financeiros;
• Para prevenir situações de fraude, não se deve responder a contactos suspeitos ou de fontes desconhecidas (muitos deles agora feitos por contacto telefónico);
• É importante solicitar toda a informação que em cada
situação se entenda necessária e ser cauteloso na utilização dos dados pessoais, da conta bancária e dos meios
de pagamento.
Miguel Rodrigues

