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1. CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
1.1. Pedidos de trabalho 
 
Os pedidos de trabalho devem ser efetuados por escrito (carta, fax ou e-mail) 
discriminando os ensaios a realizar em conformidade com a lista de ensaios fornecida e 
contendo os seguintes dados: entidade a faturar, endereço, n.º de contribuinte, pessoa a 
contactar em caso de necessidade e meios de contacto (telefone, fax, e-mail). 
 
As amostras a analisar devem ser devidamente acondicionadas, identificadas e 
endereçadas à INCM – Imprensa Nacional Casa da Moeda /DEL/LPM/LAB/Laboratório 
Gráfico, Avenida de António José de Almeida, 1000-042 Lisboa, ou entregues no mesmo 
endereço, entre as 9 h e as 17 h, de 2ª a 6ª feira. 
 
A quantidade de amostra necessária dependerá do nº de ensaios a realizar, pelo que, 
sempre que possível, o laboratório deverá ser consultado antes do envio da mesma. 
 
No caso de Papel, se possível, a amostragem deverá ser realizada de acordo com a 
norma ISO 186: Paper and Board – Sampling to determine average quality. 
 
1.2. Realização dos ensaios 
 
O cliente poderá assistir à realização dos ensaios sempre que o solicite, desde que não 
seja posta em causa a confidencialidade de outros trabalhos em curso, pelo que 
necessitará de autorização prévia da INCM. 
 
1.3. Prazo de execução 
 
A pedido do cliente o prazo de execução do trabalho será dado a título indicativo 
dependendo do nº de trabalhos em curso no momento. 
 
1.4. Emissão de relatório/parecer e conservação de amostras 
 
No final do trabalho realizado o relatório/parecer emitido será levantado pelo cliente 
nas instalações da INCM ou enviado por correio para a morada que este indicou em 
1.1. Neste último caso, as despesas de envio serão imputadas ao cliente. 
O envio do relatório de ensaios em formato eletrónico só será efetuado após o 
pedido do cliente. Caso o cliente demonstre tal desejo, o envio será efetuado em 
formato pdf, não se responsabilizando o laboratório por qualquer perda de 
confidencialidade que daí advenha. O Laboratório conservará as amostras 
excedentárias durante o período de um ano, reservando-se o direito de as destruir 
findo esse prazo. 


