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Criada para, no essencial, assegurar a presta-
ção de serviços do Estado ao cidadão a INCM 
tem visto, nos últimos anos, a desmaterializa-
ção dos serviços públicos afectar tanto o nível 
como a composição da sua carteira de activida-
des, cuja estrutura se alterou de forma pronun-
ciada, num processo em plena evolução, e que 
se traduz tanto em alterações da tecnologia 
base utilizada pela empresa como em transfor-
mações nos principais domínios organizacio-
nais, incluindo o fi nanceiro, onde o impacte foi 
signifi cativo. 

Como sucede em todos os momentos de mudança 
entre defi nhar ou responder, transformando-se 
numa empresa ajustada aos novos modelos de 
interacção da sociedade e, em particular, ao es-
colhido pelo Estado para o relacionamento com 
os cidadãos, a INCM assumiu de forma clara 
esta última via. Os caminhos do futuro da em-
presa estavam, deste modo, traçados.

Pesem embora todas as transformações entre-
tanto ocorridas as tarefas de reorientação 
da INCM estão longe de estar terminadas.
As orientações do accionista Estado sobre o 
rumo futuro da empresa são claras: a INCM 
deve abrir-se ao mercado e melhorar os seus 
índices de desempenho. 

A compaginação da sua actividade com o Códi-
go dos Contratos Públicos, legislação entrada 
em vigor em 2008, e que exigiu uma redefi ni-
ção estratégica na abordagem dos diferentes 
segmentos de mercado em que a empresa está 
presente constitui um dos maiores desafi os 
futuros.

O relatório e as contas da INCM referentes ao 
ano de 2008 exibem, nos diferentes patamares 
de intervenção da empresa e nas suas princi-
pais actividades, as transformações que estão 
em curso na empresa.

Em nome do conselho de administração, uma 
palavra de reconhecimento à Comunidade 
INCM pelo seu envolvimento em toda a vida 
da empresa e pela capacidade de adaptação 
demonstrada às novas realidades empresa-
riais e aos marcos tecnológicos a que a em-
presa tem de responder. Esse envolvimento foi 
crucial para os resultados alcançados, que só 
foram possíveis porque a Comunidade soube 
mobilizar-se em torno da sua concretização e 
não houve tergiversações no rumo traçado.

As organizações, e a INCM não é excepção,
vivem para os seus clientes ou de um modo 
mais geral para responder às solicitações dos 
parceiros, ou partes interessadas, que com 
elas interagem. 

Neste quadro, a INCM salienta o papel que os 
diferentes organismos públicos, os seus clientes 
privados e os cidadãos, a quem fornece produtos 
e serviços, tanto no âmbito do serviço público 
como no da sua actividade mais geral, assumem 
enquanto parceiros no seu desenvolvimento. 

Estamos-lhes reconhecidos e esperamos poder 
contar com a sua preferência no futuro. A nossa 
expectativa é a de conseguir fazer melhor do 
que até aqui e dar corpo a essas parcerias de 
forma inovadora e integrada.

Estêvão de Moura

MENSAGEM DO PRESIDENTE
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1 A economia mundial e, em particular, a por-
tuguesa, atravessam um período difícil. A si-
tuação actual, num crescendo que se vem de-
senvolvendo desde fi nais de 2007, é marcada 
por duas situações pouco habituais pela sua 
dimensão: (i) a profundidade dos problemas 
económicos, que originam uma crise global; e 
(ii) os impactes sociais, que afectam sobretudo 
os níveis de emprego, colocados num patamar 
nunca visto nas últimas décadas e que podem 
vir a constituir um obstáculo signifi cativo ao 
desenvolvimento do contraciclo, principalmente 
através dos estímulos ao consumo interno. 

Neste contexto, os agentes económicos assu-
mem comportamentos erráticos e muitas ve-
zes imprevisíveis, que difi cultam a já de si difícil 
previsibilidade em termos económicos. As em-
presas assumem políticas de grande contenção 
de investimentos, corte de custos, diminuição 
de capacidades produtivas e adiamento de de-
cisões de crescimento  e modernização.

Os particulares assumem posturas de refrea-
mento nos consumos habituais e protelam de-
cisões vitais para o tecido económico (consumo 
de bens duradouros são adiados). 

A generalidade dos governos, embora mantenham 
algumas das suas políticas de contenção de des-
pesa, passaram a assumir uma liderança nas me-
didas de reanimação económica, relegando para 
segundo plano o controlo do defi cit orçamental. 

As economias dos principais parceiros comer-
ciais de Portugal apresentam ainda sinais preo-
cupantes e longe da desejada estabilização dos 
seus mecanismos económicos fundamentais, 
incluindo o crédito às empresas e às famílias. 
Os programas governamentais de estímulo da 
economia mantêm-se. 

O Governo alemão, liderado pela chanceler Ân-
gela Merkel, apresentou no início de Janeiro de 
2009 um «segundo pacote» de medidas contra 
a crise, um esforço orçamental de 50 mil mi-
lhões de euros repartido em dois anos, no qual 
se abre a possibilidade de o Estado entrar no 
capital de empresas que se encontrem em ris-
co de insolvência por falta de liquidez. 

No Reino Unido o Governo do Primeiro-Ministro 
Gordon Brown voltou a tomar medidas com 
vista à estabilização da economia, das quais 
se destaca em meados de Fevereiro de 2009 a 
nacionalização de um dos principais bancos do 
país, o Northern Rock.

Nos Estados Unidos fecharam 2,589 milhões 
de postos de trabalho em 2008 e o desemprego 
subiu em Dezembro para 7,2 %, a maior taxa 
dos últimos 15 anos.

O Congresso norte-americano aprovou o pro-
grama de recuperação do Presidente Barack 
Obama, que deverá ultrapassar 775 mil milhões 
de dólares, num esforço para poupar ou criar 
três milhões de empregos. Este plano refor-
ça a urgência da iniciativa de 200 mil milhões 
de dólares do Federal Reserve para reactivar 
os mercados de crédito ao consumidor, com 
implantação prevista para os primeiros meses 
de 2009.

A produção industrial francesa desceu mais do 
que o esperado, com uma queda superior a 2 % e a 
produção industrial espanhola registou a maior 
quebra de sempre, com a produção a diminuir 
na parte fi nal do ano de 2008, cerca de 15 %. No 
Reino Unido a queda foi superior ao esperado 
pelos economistas, estendendo o maior ciclo 
negativo desde 1980. A produção recuou 2,9 %, 
igualando a maior queda desde 2002.

As taxas fi nanceiras, nomeadamente a Euribor, 
estão cada vez mais perto do patamar dos 2 %. 
Os «cortes» sucessivos aprovados pelo Banco 
Central Europeu, efectuados desde Outubro 
de 2008, têm vindo a surtir efeito, provocando 
uma queda acentuada da Euribor. A falta de 
liquidez e a debilidade na estrutura de capital 
de alguns bancos provocaram um aumento dos 
spreads praticados, prejudicando o efeito no 
tecido empresarial provocado por uma descida 
tão acentuada do «custo do dinheiro».

Depois de em meados de 2008 terem disparado 
para valores nunca antes vistos, numa espiral 
de crescimento que minou os fundamentos da 
economia, baseada na energia do petróleo, e 
colocou em risco a viabilidade das economias 
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mais pobres. A queda nas cotações do crude está, assim, a funcionar como um amortecedor para 
a crise económica e social, sobretudo ao permitir a contenção dos custos das empresas. Face, 
no entanto, à retracção generalizada dos consumos e do crédito esta situação não está a ser 
aproveitada como alavanca do crescimento, mas tão-só factor de estabilização. No que respeita a 
Portugal, e depois de um último trimestre de 2008 em recessão técnica, a economia nacional vai 
entrar em terreno negativo em 2009, com o investimento e as exportações a contribuírem para a 
contracção da actividade económica no país. Para isto contribui em particular a situação econó-
mica dos nossos principais parceiros económicos, cujos planos contra a crise poderão revelar-se 
insufi cientes ou até demorar a produzir efeitos nas trocas, com o exterior, como será o caso com 
Portugal.

As referências crescentes a um proteccionismo, mitigado ou aberto, também são factores a ter 
em conta, apesar da determinação com que os principais países europeus, incluindo Portugal, e a 
Comissão Europeia estão a combater esta possibilidade.
Terminado o ano de 2008, com uma progressão do produto interno bruto (PIB) que deverá rondar 
os 0,5 %, os analistas estimam que o efeito base do segundo semestre de 2008 vai pesar negativa-
mente no crescimento deste ano. Em 2009, a economia deverá ter uma contracção que se situará 
entre os - 0,2 % e os - 0,4 %.

A grande incógnita é o segundo semestre deste ano. Se, por um lado, as principais economias mun-
diais estão a apresentar planos de apoio às suas economias e os bancos centrais parecem estar dis-
postos a tudo para travar maiores agravamentos da situação económica, esse esforço poderá não 
ser sufi ciente. Apesar de todas as medidas adoptadas a nível internacional verifi ca-se uma percep-
ção crescente de que a crise poderá ser mais prolongada do que inicialmente previsto. Comparados 
os planos da Irlanda e dos EUA com outros países europeus, a resposta da Europa foi «mais tímida» 
com um programa de ajudas que representa 1,25 % do PIB europeu. Esse programa irá dar uma 
ajuda importante para conter os riscos de recessão, mas pode não ser sufi ciente.

O Boletim Económico de Inverno do Banco de Portugal prevê uma contracção da economia portu-
guesa de 0,8 % este ano e uma quase estagnação para 2010. 

Projecções do Banco de Portugal Taxa de variação, em percentagem

Pesos 2007 2008 2009 2010

PIB 100 0,3 - 0,8 0,3

Consumo privado 65 1,4 0,4 0,6

Consumo público 20,3 0,2 - 0,1 - 0,2

Investimento 21,8 - 0,8 - 1,7 - 0,3

Procura interna 107,6 1 0 0,3

Exportações 32,6 0,6 - 3,6 1,8

Importações 40,1 2,4 - 1 1,5

Infl acção 2,7 1 2

Fonte: Banco de Portugal

2 As cotações dos metais preciosos inverteram a tendência revelada nos anos anteriores. Desde 
o ano de 2003 que a subida do preço do ouro provocava que o preço de venda das moedas que 
incorporam metais nobres atingisse patamares que diminuíram a sua procura.
As margens de produtos que incorporam aqueles metais terão, forçosamente, que diminuir. 
A empresa poderá benefi ciar do efeito de refúgio seguro do ouro pela expectativa de subida de 
preço dos metais preciosos. 
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3 Levando em linha de conta que a actividade 
da INCM está centrada no território português 
e os bens e serviços produzidos possuem uma 
natureza não transaccionável, as ameaças de 
crise sobre a empresa têm origem sobretudo 
no eventual adiamento das decisões de índo-
le económica dos seus principais clientes, in-
cluindo o Estado.

O agudizar da crise social, com os níveis de em-
prego a caírem de forma pronunciada, podem 
igualmente ter uma infl uência marcada nos ní-
veis internos de actividade, considerando que 
muita da produção da INCM tem como desti-
natário último os cidadãos e que estes podem 
protelar as suas decisões de aquisição desses 
serviços em detrimento das responsabilidades 
mais imediatas.

Em face dos potenciais efeitos que o actual con-
texto económico-social poderá ter nos níveis de 
actividade da empresa, o conselho de adminis-
tração continuará as medidas de reorganização 
interna iniciadas em 2008 e implementará me-
didas que visem a melhoria do funcionamento 
organizacional, principalmente no domínio dos 
sistemas produtivos industriais, onde os ganhos 
de efi ciência deverão constituir um dos factores 
da resposta a quebras de actividade.

Em paralelo com estas iniciativas continuará o 
processo de substituição dos produtos mais an-
tigos da carteira, que deverão ser substituídos 
por novos produtos e serviços de maior pendor 
tecnológico e interacção com os clientes ou os 
cidadãos.

4 No plano da gestão fi nanceira continua a 
pressão sobre a demonstração de resultados, 
com o acréscimo de risco originado pela irre-
gularidade das taxas de mercado. 
O custo do acesso ao crédito vai continuar ele-

vado perante as margens que o sistema fi nan-
ceiro vai aumentando, no sentido inverso ao 
das taxas de mercado. 

A incógnita dos operadores dos mercados, do 
Federal Reserve e do Banco Central Europeu 
centra-se nas taxas de referência no segundo 
semestre do ano. Até lá deverá manter-se a 
diminuição a que já se fez referência. Apesar 
do equilíbrio nas taxas obtidas nos diferentes 
fi nanciadores da empresa e nas diferentes 
aplicações de excedentes de tesouraria e de 
aplicações para fazer face a compromissos 
futuros, existe alguma incerteza no sistema fi -
nanceiro, o que o leva a optar por diminuição 
dos prazos do crédito e a benefi ciar aplicações 
mais longas.

Ouro - cotação USD/oz em 2008

1 Mar 1 Abr 1 Mai 1 Jun 1 Jul 1 Ago 1 Set 1 Out 1 Nov 1 Dez

Fonte: Reuters ouro

933,50

865,00

                            
5 Em termos comerciais a INCM continuará o 
seu processo de integração das vendas digitais, 
sobretudo reforçando a sua intervenção no do-
mínio das assinaturas e da gestão dos arquivos 
onde espera consolidar as suas actuais linhas 
de negócio, através do alargamento da oferta de 
serviços aos seus clientes públicos e privados.

Uma particular atenção deve ser dada ao sec-
tor de edição, confi rmando a linha já traçada, o 
livro digital deverá ser uma realidade na qual a 
empresa apostará, não só para alargar a sua pene-
tração a novos públicos (sobretudo fora de Portu-
gal), como também obter ganhos de efi ciência na 
gestão da sua carteira de edições.

6 Em termos gerais a actividade da INCM foi 
marcada, no ano de 2008, pela consolidação 
das principais actividades da empresa ligadas 
aos produtos e serviços de maior expressão.
Nos últimos três anos, na carteira de activida-
des, onde antes imperavam técnicas tradicio-

Euribor 3M (Dez. 2006 a Dez. 2008)

1 Dez

2006

1 Fev

2007

1 Abr

2007

1 Jun

2007

1 Ago

2007

1 Out

2007

1 Dez

2007

1 Fev

2008

1 Abr

2008

1 Jun

2008

1 Ago

2008

1 Out

2008

1 Dez

2008

Fonte: Banco de Portugal 3M

2,892%
3,725%
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nais de fabrico, predominam hoje as tecnologias 
mais avançadas que, apoiando o esforço de mo-
dernização do Estado, sustentam a produção 
dos produtos da empresa:

O PEP – passaporte electrónico português, o 
CC – cartão do cidadão, o TRE – titulo de re-
sidência electrónico, e os cartões tacógrafo, 
entre muitos outros.

No mesmo período foi possível alargar, partindo 
da mesma base tecnológica, a oferta dos servi-
ços prestados pela INCM aos seus clientes do 
sector privado, principalmente no ramo fi nan-
ceiro, onde a empresa tem vindo a manter e a 
conseguir novos certifi cados de segurança aos 
níveis mais elevados para a emissão de cartões 
bancários e outros documentos.

7 Na assembleia geral realizada em Maio de 
2008 foi eleito o novo conselho de adminis-
tração para o triénio de 2008-2010. Com esta 
eleição encerrou-se um longo ciclo de gestão 
com a saída dos dois membros mais antigos do 
conselho de administração.

Assim, neste que é um ano de transição em 
matéria de gestão, tem-se como justo referir o 
papel desempenhado tanto pelo anterior presi-
dente do conselho de administração, Dr. António 
Braz Teixeira, como pelo vogal, Dr. João Esteves 
Pinto, no processo de modernização da INCM, 
de que foram os principais impulsionadores.

O actual marco organizacional da empresa, 
sobretudo no domínio das novas tecnologias, 
tem muito a ver com o rasgo de visão destes 
dois gestores, que assim marcam uma época 
na INCM.

8 No plano das relações externas da INCM im-
porta destacar a participação da empresa no 
Fórum Europeu dos Jornais Ofi ciais (European 
Fórum of Offi cial Gazettes), de que a INCM é 
entidade fundadora e que congrega, numa base 
organizada e para discussão das principais 
temáticas associadas à edição dos jornais ofi -
ciais, as entidades emissoras dos países mem-
bros da União Europeia.

A este título representantes da INCM partici-
param na reunião ordinária do Fórum realizada 
em Madrid, no mês de Novembro, e que foi or-

ganizada pelo BOE – Boletin Ofi cial del Estado 
(Espanha) e em Dezembro, em Paris, na reunião 
extraordinária organizada pelo Journal Offi ciel 
(França), no âmbito da Presidência Francesa 
da União Europeia.

Representantes da INCM participaram igual-
mente na Conferência Anual de Directores das 
Casas da Moeda a nível mundial (MDC), que se 
realizou em Maio em Busan, na Coreia do Sul, e 
em Dezembro, em Paris, a convite da Monnaie 
de Paris, a casa emissora francesa, na reunião 
extraordinária das Casas da Moeda da União Eu-
ropeia, no âmbito da presidência francesa da UE.

Em representação da INCM e culminando um 
ano de uma profícua colaboração, designada-
mente no lançamento da moeda comemorativa 
dos Jogos Olímpicos de 2008, um membro do 
conselho de administração esteve em Pequim, 
durante os JO, a convite do Comité Olímpico 
Português.

Por último importa destacar, na reunião ocorrida 
em Londres, em Setembro de 2008, da Associa-
ção Internacional de Contrastarias (IAAO), a 
eleição para a Presidência da Associação duran-
te o ano de 2009 do director do Departamento 
de Contrastarias, Eng.º António Coelho Teixeira.
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1 PRODUÇÃO GRÁFICA

O Departamento Gráfi co (DGF) prosseguiu, em 
2008, o seu processo de ajustamento aos novos 
produtos e processos de trabalho implementa-
dos com vista à sua produção. De entre as ac-
tividades que merecem destaque, salienta-se o 
alargamento do sistema de qualidade a todos os 
processos de fabrico do departamento, a utiliza-
ção em todas as publicações ofi ciais do novo sis-
tema de edição do Diário da República, a adap-
tação do regime produtivo do cartão de cidadão 
para  a emissão a nível nacional, a redução de 
efectivos, a mobilidade do quadro de pessoal, 
a uniformização de processos nas duas áreas 
fabris e o controlo e diminuição dos custos, em 
especial das matérias-primas e do economato.

A gestão das pessoas continuou a merecer, 
este ano, uma particular atenção do Depar-
tamento. Foi dada continuidade ao esforço de 
formação que permitiu aumentar a polivalên-
cia dos colaboradores das áreas fabris nos vá-
rios centros de trabalho, mantendo os padrões 
de qualidade. A polivalência e a rotatividade 
permitiram melhorar a taxa de utilização de 
recursos humanos disponíveis nas duas áreas 
fabris. Em termos de mobilidade, registou-se 
a saída de 15  colaboradores e a entrada de 5  
(1 por transferência interna e 4 do exterior). O 
ajustamento do quadro de pessoal à actividade 

do Departamento permitiu chegar ao fi nal do 
ano com menos 10 colaboradores (de 348 para 
338).

Com a adopção de várias medidas para contro-
lo da actividade, foi possível atingir uma redu-
ção em cerca de 20 % no trabalho suplementar, 
relativamente a 2007.

A ênfase dada à formação repercutiu-se, positi-
vamente, num aumento da produtividade. Mais 
de 70 % dos colaboradores do DGF participa-
ram em, pelo menos, uma acção de formação 
em 2008, nas áreas comportamental, técnica 
(fabril e softwares de produção) de gestão e da 
qualidade e segurança. 
 
Na mesma linha de orientação, e em resposta 
à situação anormal de ocorrência de um eleva-
do número de acidentes de trabalho dentro das 
áreas fabris no 1.º trimestre, decorreram várias 
sessões de formação em segurança industrial, 
visando melhorar as competências dos colabora-
dores na gestão dos factores de risco. 

Até fi nal de 2009, devem participar nesta ac-
ção de formação todos os colaboradores que 
laboram nas áreas industriais. No domínio das 
condições de trabalho, salienta-se a execução 
de intervenções ao nível dos sistemas de cli-
matização e de iluminação, que tiveram em vis-

II. ACTIVIDADE DA EMPRESA
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ta a melhoria das situações existentes.
Estudos e desenvolvimento

Durante o ano fi ndo, o Gabinete de Estudos e 
Desenvolvimento (GED), em coordenação com 
os diferentes sectores  do Departamento, ac-
tuou em quatro grandes áreas: 

• Desenvolvimento de novos produtos, desta-
cando-se, pela dimensão e complexidade,  o pro-
jecto do novo título de residência electrónico;
• Análise/optimização de processos de fabrico 
com recurso a novos materiais, novas ferramen-
tas e novos parâmetros de produção, salientan-
do-se o processo de laminagem e a impressão 
de policarbonato e Teslin; 
• Acompanhamento da parceria com o INETI, 
através da especifi cação e validação de ferra-
mentas de apoio ao controlo de qualidade su-
portadas em monitorização de imagem de pro-
dutos gráfi cos (GPIM), tendo concebido ainda 
propostas gráfi cas para hologramas e novos 
produtos gráfi cos;
• Acções de formação externas e internas, com 
a cedência de formadores.

Publicações ofi ciais

Nas publicações oficiais, salienta-se a estabi-
lização do novo sistema D&MP na edição da 
1.ª e 2.ª séries do Diário da República e o início 
da utilização deste sistema, no mês de Abril, nas 
restantes publicações ofi ciais (Boletim do Tra-
balho e Emprego e índices trimestrais do Diário 
da República). 

A partir do 2.º trimestre a produção de publicações 
ofi ciais passou a ser executada exclusivamente 
pela INCM, deixando de ser efectuadas subcon-
tratações. Registou-se a redução em um dia dos 
prazos de disponibilização da 2.ª série do Diário da 
República (de sete para seis dias).

Com o contributo de vários técnicos gráfi cos 
da secção Marcação, Revisão e Composição foi 
elaborado o Manual de Estilo das publicações 
ofi ciais editadas pela INCM.

Produção de livros

Iniciou-se a revisão de obra de livro (três obras 
revistas entre Julho e Dezembro) e a paginação 
da obra Médailles. 

Na produção de livros, prosseguiu-se uma es-
tratégia de melhoria da produção interna de to-
dos os elementos. Neste âmbito, foram melho-

radas as condições para impressão de cadernos, 
texto e imagem e capas nas duas áreas fabris, 
com idêntico nível de qualidade.

Foram produzidos 102 títulos, dos quais 76 da 
responsabilidade do Departamento Editorial, 
o que representa um decréscimo de 18 % em 
relação ao ano anterior. 

Produção gráfi ca

Na produção gráfi ca no centro fabril da Im-
prensa Nacional, salienta-se a produção, em 
escala industrial, do novo selo de tabaco com 
holograma, que atingiu valores na ordem dos 700 
milhões. A produção da Agenda Mensal de Almada, 
com prazos de execução muito apertados, lançou 
mais um desafi o no qual o binómio qualidade/
prazo é fundamental para se continuar neste 
mercado muito concorrencial. 

O fabrico de impressos para a DGITA teve um 
acréscimo de 40 %, tendo-se mantido o nível de 
produção da Revista do Coleccionador. Regis-
tou-se um decréscimo nos impressos exclusivos, 
com destaque para as receitas médicas e os 
impressos do IRS.

Na produção gráfi ca de valores e documentos 
de segurança, destacam-se o projecto para o 
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SEF — Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, do 
MAI — Ministério da Administração Interna, do 
TRE — título de residência electrónico, o cartão 
do cidadão com chip sem contacto, tendo de-
corrido a fase piloto nos últimos meses do ano, 
e o alargamento em conjugação com o IRN — 
Instituto dos Registos e do Notariado, do Mi-
nistério da Justiça, e AMA – Agência para a 
Modernização Administrativa, da SEMA — Se-
cretaria de Estado da Modernização Adminis-
trativa, a nível nacional do cartão de cidadão, 
que se refl ectiu no aumento de 25 mil para 560 
mil documentos relativamente a 2007. 

O modelo electrónico do passaporte português 
manteve o nível de 350 mil documentos e no títu-
lo de residência para cidadãos estrangeiros, antes 
da revisão atrás referida, a produção aumentou 
de 110 mil para cerca de 200 mil documentos. 

Neste quadro de produção, merece ainda des-
taque o acréscimo de produção nas cartas de 
condução, nos certifi cados para inspecção pe-
riódica de veículos, nas cadernetas bancárias, 
nas etiquetas videogramas, nas letras de câm-
bio e nas vinhetas de passe STCP.

Nos sectores produtivos da área gráfi ca, foram 
instalados novos módulos para personalização 
de documentos de identifi cação e para controlo 
de qualidade na impressão em contínuo. Pros-
seguiu, ainda, a aquisição/renovação de equipa-
mentos, visando o aumento de produtividade, 
sendo de destacar neste âmbito:

• A aquisição e instalação de módulos para 
codifi cação de chips sem contacto nos equipa-
mentos SCP5600 para personalização de car-
tões de identifi cação; 
• A aquisição de câmaras de visualização de 

imagem para a impressora  Goebel para melho-
rar o controlo de qualidade na impressão offset 
de bobinas;
• A aquisição de duas cassetes de impressão de 
24’’1/3 para impressora rotativa Giebeler, per-
mitindo produzir impressos no formato A4;  
• A aquisição de câmaras de visualização de 
imagem para a impressora  Goebel para melho-
rar o controlo de qualidade na impressão offset 
de bobinas; e
• A aquisição de equipamento para plastifi car pa-
letes de modo a melhorar as condições de trans-
porte de materiais entre secções ou fábricas.

Planeamento, orçamentação e controlo

O Sector de Planeamento, Orçamentação e 
Controlo centrou a sua actividade no apoio à 
área comercial na execução de orçamentos, 
bem como às áreas produtivas na gestão e no 
acompanhamento das ordens de produção. 

O controlo económico-fi nanceiro das activida-
des do Departamento representam a actividade 
mais importante na área do planeamento.
O modelo de gestão adoptado, visando o con-
trolo de custos correntes, privilegiou a redefi -
nição da estratégia de aquisições de materiais 
fundamentais para a actividade, em colabora-
ção com o Departamento de Compras, pro-
curando conseguir que estas tenham um ca-
rácter anual e por isso geradoras de ganhos 
fi nanceiros signifi cativos.

Teve continuidade a reavaliação de listas téc-
nicas e rotas de fabrico dos produtos das duas 
unidades fabris, visando o aumento de produti-
vidade através da redefi nição de processos e da 
melhoria dos parâmetros de produção, quanto a 
tempos de afi nação, ritmos de produção e quan-
tidades de matérias-primas consumidas. 
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A introdução de um processo de análise sema-
nal de desvios entre o planeado e o realizado 
permitiu melhorar o controlo de execução das 
ordens de produção. 

Foi alargada a utilização efectiva das ferra-
mentas de SAP na recolha, controlo e análise 
de informação necessária à actividade do De-
partamento. No âmbito da recolha de dados, 
decorreu com sucesso a fase piloto de con-
fi rmações das operações em SAP, ao nível de 
operador de fábrica (Projecto Shop-Floor). 
Com a implementação integral deste Projecto, 
o lançamento das operações fabris será efectu-
ado imediatamente após a respectiva execução, 
permitindo melhorar o controlo de produção.

Laboratório e controlo de qualidade

O sector Laboratório e Controlo de Qualidade 
adoptou metodologias para alargamento ao 
produto acabado da actividade de controlo de 
qualidade das matérias-primas.
 Ao mesmo tempo que foi renovada a acredita-
ção, ao abrigo da NPEN ISO/IEC 17025:2005, 
para um conjunto de análises no âmbito do pa-
pel e reforçada a actividade do laboratório no 
controlo de qualidade de tintas de impressão e 
produto fi nal, foi lançada a acreditação do labo-
ratório de ensaios de tintas. 

Ao nível dos ensaios de papel auto-adesivo fo-
ram realizadas melhorias signifi cativas, após a 
visita efectuada a um fabricante deste tipo de 
papel.

No fi nal do ano, encontravam-se certifi cados 
ou em condições de certifi cação na auditoria 
seguinte todos os processos, excepto as publi-
cações ofi ciais. 

O processo de fabrico de selos de autenticação 
e legitimação obteve a certifi cação ISO 9001. 
Foi renovada a certifi cação dos processos de 
fabrico de cartões poliméricos e de passapor-
tes pela APCER, assim como a certifi cação da 
Visa International e da MasterCard Internatio-
nal para fabrico de cartões bancários.

Em complemento da sua actividade normal, o 
departamento deu apoio técnico em acções de 
peritagem requisitadas por organismos ofi ciais. 

No plano da inovação, verifi cou-se a participa-
ção no projecto GPIM (em parceria com o INE-

TI), que conduziu ao desenvolvimento de fer-
ramentas que permitem melhorar as actuais 
metodologias de controlo de qualidade.

A instalação de equipamentos para controlo 
laboratorial de tinta e papel (espectrómetro de 
luminescência, teste secagem de tinta e resis-
tência à fl exão) e para controlo de qualidade da 
produção (teste adesividade do chip e controlo 
de efi cácia da radiação UV) permitiu melhorar o 
controlo de qualidade dos produtos fabricados, de 
modo a responder aos requisitos, cada vez mais 
exigentes, dos documentos de identifi cação. 

2 PRODUÇÃO DE MOEDA E OUTROS 

PRODUTOS METÁLICOS

Moeda corrente

No ano de 2008 o Departamento de Moeda e 
Outros Produtos Metálicos (DMM) centrou a 
sua actividade principal na produção de moe-
da corrente, moedas de colecção e medalhas, 
estas últimas com carácter residual.

A procura de uma maior efi ciência e qualidade 
nos produtos constituem a principal orientação 
dentro do Departamento.

Deste modo, foi possível continuar a produzir 
produtos com elevado reconhecimento téc-
nico, tanto pelas instituições nacionais, como
internacionais, e no domínio da moeda continuar 
a desfrutar de um assinalável prestígio entre as 
principais concorrentes mundiais.
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O Departamento produziu 148 milhões de 
moedas encomendadas pelo Banco de Portu-
gal (BP). 

Aproveitando alguma capacidade disponível no 
fi nal de 2008, devido ao facto de o pedido para 
2009 ser substancialmente maior que o do ano 
anterior e da primeira moeda comemorativa de 
2009 [referente ao 10º aniversário da União 
Económica e Monetária (UEM) e da criação do 
euro] ser colocada em circulação logo no dia 
5 de Janeiro, iniciou-se a cunhagem de parte 
da produção prevista para este ano.

Dos 154,91 milhões de moedas correntes pro-
duzidas, 148 milhões corresponderam a emis-
sões de 2008 (das quais um milhão foi da moe-
da de 2 euros comemorativa do 60º aniversário 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos) 
e 6,91 milhões a emissões de 2009 (das quais 
1,25 milhões são da moeda de 2 euros comemo-
rativa do 10º aniversário da União Económica e 
Monetária). 

A produção de moeda corrente teve, des-
te modo, um aumento de 5 % relativamente 
a 2007; 87,1 % desta variação abrangem as 
denominações de 1, 2 e 5 cêntimos, o que de-
monstra a importância que estas moedas têm 
no plano de produção do Departamento. 

Moeda de colecção

Nas moedas de colecção com acabamento 
normal verificou-se um aumento substan-
cial da produção, cifrando-se em 822 500 
unidades (cinco emissões), quando em 2007 
tinham sido produzidas apenas 435 000 uni-
dades (seis emissões). A contribuição mais 
relevante para esta subida ficou a dever-se 

à emissão relativa aos Jogos Olímpicos de Pe-
quim, da qual foram produzidas 487 500 moe-
das. 

As outras emissões tiveram igualmente um 
aumento de pedidos, a que não será alheia a 
mudança dos valores faciais e da liga metálica 
utilizada nas moedas, que as torna menos dis-
pendiosas para o público. 

A produção menor foi de 50 000 moedas da 
série «Uma moeda, uma causa» relativamen-
te à AMI e denominada «Uma moeda contra a 
indiferença», que esgotou o limite de emissão. 
Nas outras três emissões de 2008 a produção 
situou-se entre 90 000 e 100 000, quando em 
2007 variou entre 70 000 e 80 000 e em 2006 
entre 82 000 e 85 000. Com excepção da cha-
mada moeda da AMI, pelo motivo referido, o 
número de moedas produzidas para cada emis-
são foi superior ao dos dois anos anteriores.

Nas moedas de colecção com acabamento 
proof houve um aumento de 4,9 % relativo a 2007 
correspondente à produção de 42 250 moedas 
(40 267 moedas em 2007 e 60 050 em 2006).

Continuou a produção da série Portugal Univer-
sal, em ouro, com acabamento fl or de cunho 
(FDC), emitindo-se a moeda alusiva a D. Dinis, 
de que se cunharam 20 000 unidades. Foram 
também produzidas 3000 moedas da primeira 
moeda desta série (D. Afonso Henriques). Nas 
moedas de colecção com acabamento FDC o 
grande aumento de produção deveu-se às 300 000 
moedas, em cuproníquel, da AMI. A produção 
anual de moedas de colecção FDC atingiu as 
323 000 moedas (20 000 em 2007 e 21 000 em 
2006).
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Nas séries anuais produziram-se 40 689 colec-
ções, sendo 29 939 de 2008 e 10 750 de 2009. 
De realçar o facto de, pela primeira vez, ter sido 
possível começar a produção das séries no ano 
anterior a que dizem respeito, o que permite o 
seu lançamento comercial logo no início do ano. 

A produção das séries de 2008 teve um au-
mento de 24,7 % relativamente às 24 000 que 
se produziram em 2007.

Foram também produzidas 37 738 moedas de
2 euros comemorativas em acabamento 
especial (brilhante não circulado e proof), 
sendo 24 978 da emissão de 2008 relativa ao 
60.º aniversário da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e 12 760 já da emissão de 
2009 comemorativa do 10.º Aniversário da 
União Económica e Monetária.

Medalhas e outros produtos

Nas medalhas, condecorações e similares voltou 
a registar-se um aumento signifi cativo da produ-
ção para as 4165 unidades (2981 em 2007) esta 
variação fi cou a dever-se a dois produtos: meda-
lha cunhada do Montepio Geral (1000 unidades) 
e medalhas cunhadas das Novas Sete Maravi-
lhas (2100 unidades, 300 de cada uma das ven-
cedoras) como reforço às 1400 produzidas no 
ano anterior. 

Houve três emissões de medalhas estampa-
das e objectos fundidos, comemorativas dos 
centenários dos nascimentos de Vieira da 
Silva (105 unidades produzidas), de Carlos 
Queirós (105 unidades) e de Manoel de Oliveira 
(100 unidades).
Registou-se ainda a produção de 125 selos 
brancos, cunhos e contracunhos (264 em 2007 

e 107 em 2006) devendo-se este decréscimo à 
diminuição dos pedidos de selos para notários, 
após conclusão em 2007 da fase inicial, de pro-
dução de selos para todos os notários privados 
que foram criados.
Produziram-se 524 punções de contrastaria 
(516 em 2007).

No fi nal do ano o DMM tinha 47 efectivos, regis-
tando uma descida de 9 % relativamente ao ano 
anterior e mantendo a tendência dos últimos 
seis anos. 

Nos equipamentos destaca-se a adjudicação 
do novo sistema de embalagem de moeda cor-
rente em rolos, que entrará em funcionamento 
em 2009, permitindo participar em concursos 
internacionais para moeda corrente e simulta-
neamente aumentar a automatização da linha 
de embalagem.

Foram feitas actualizações de duas máquinas de 
cunhar moeda corrente e dos dois equipamentos 
de gravação CNC (mecânica e por laser).

O Departamento foi objecto de três auditorias de 
qualidade, sendo uma interna e duas externas 
(APCER e BCE), sem que se registassem não 
conformidades relevantes. No caso particular 
da auditoria do BCE não foi detectada 
nenhuma não conformidade. A auditoria da 
APCER envolveu já e pela primeira vez uma 
componente ambiental, tendo-se detectado, 
como é natural numa primeira abordagem a 
esta matéria, algumas situações a corrigir.

Durante todo o ano de 2008, elementos do DMM 
continuaram a assegurar a actividade de repre-
sentação internacional da INCM, a nível de ins-
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tituições europeias. O chefe do Sector de Produ-
ção (SPR) integra o subgrupo técnico do grupo 
de directores da Casa da Moeda. O director do 
DMM faz parte do subgrupo das moedas de co-
lecção e do subgrupo da qualidade, mantendo 
a presidência deste último por um período de 
mais dois anos, após o que decorrerão eleições. 
O director do DMM continua a representar Por-
tugal no Subcomité das Moedas Euro (junta-
mente com um representante do BP).

O Conselho Numismático, órgão estatutário a 
que compete dar parecer sobre os aspectos téc-
nicos  e artísticos da produção de moeda metáli-
ca e medalhas, reuniu duas vezes durante o ano 
para  monitorização do plano numismático de 
2008 e preparação do plano numismático para 
2009 e 2010.

3 ACTIVIDADE EDITORIAL

No âmbito da sua actividade estatutária, que co-
mete à INCM a missão de editar obras de rele-
vante interesse cultural, no ano de 2008 foram 
publicadas, pelo Departamento Editorial (DED), 
69 obras, num total de 72 volumes, correspon-
dendo 62 a novos títulos e os restantes a  6  re-
edições e 1 reimpressão.

O ano fi cou marcado por uma quebra acentua-
da na produção editorial, com uma redução de 
27 % no total de obras publicadas. A quebra foi 
especialmente acentuada na republicação de 
obras que já integravam o catálogo da INCM 
ou seja, no caso das reedições e reimpressões.

Assim, enquanto a diminuição de novos títulos 
editados foi de 17 %, as reedições baixaram 40 % 

e as reimpressões 90 %, tendo o ano terminado 
com a realização  de apenas uma reimpressão.
Diversos títulos foram publicados em parceria 
com outras entidades, salientando-se a Presi-
dência da República, o Centro de Filosofi a e o 
Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, o Centro de 
Estudos Clássicos e Humanísticos e o Instituto 
de Estudos Clássicos da Universidade de Coim-
bra, o Centro de Filosofi a da Universidade Cató-
lica Portuguesa, o Centro Regional do Porto da 
Universidade Católica Portuguesa e a Fundação 
Calouste Gulbenkian.

A INCM estabeleceu parcerias com as Câmaras 
Municipais de Felgueiras, de Montemor-o-Velho 
e de Ponta Delgada para a edição de obras de 
autores ligados a esses concelhos.

Prosseguiu ainda a colaboração com os grupos 
de trabalho, respectivamente para o estudo do 
espólio e edição da obra completa de Fernando 
Pessoa e para a edição crítica da obra de Eça 
de Queirós, com vista à publicação das obras 
destes autores, bem como foram estabelecidos 
os contactos para a publicação da obra integral 
de Agostinho da Silva.

Um balanço da actividade editorial efectuado 
aquando da entrada em funções do novo conse-
lho de administração revelou que se encontram 
em diferentes estádios de preparação para pu-
blicação 434 títulos. Destes, 79 estão em execu-
ção e 20 não ultrapassaram ainda a fase de pro-
jecto. Deste modo, encontram-se em processo 
de programação editorial 335 obras.

O catálogo mais recente da INCM publicita 
1526 títulos, dos quais 441 estão esgotados.
No âmbito da sua actividade de serviço público 
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a INCM continuou, em 2008, a sua política de 
ofertas de obras do seu fundo editorial a dife-
rentes entidades, de que se destaca a oferta de 
30 exemplares de todas as obras publicadas ao 
Instituto Camões, para distribuição junto dos 
leitores portugueses no estrangeiro. Uma revi-
são desta política está todavia em curso devido 
à publicação da Portaria n.º 487/2008, de 24 de 
Junho, que defi ne um novo quadro legal para 
este tipo de acções.

O Conselho Editorial, órgão estatutário a quem 
compete dar parecer sobre os aspectos literá-
rios, cultural e artístico da actividade editorial, 
reuniu três vezes em 2008 e os seus membros 
deram parecer sobre 27 obras, que aguardam 
para ser editadas.

No exercício fi ndo, os custos das vendas ine-
rentes à actividade editorial ascenderam a cer-
ca de 189 mil euros e a 108 mil euros relativos 
a direitos de autor. 

Em termos económicos a actividade editorial tem 
na INCM um impacte muito reduzido, sendo que, 
ao nível das receitas, tem carácter residual.

O facto de com esta actividade a INCM suprir 
uma falha de mercado, tornando, deste modo, 
acessível ao publico português obras que, de 
outro modo estariam inacessíveis, dá a esta ac-
tividade uma dimensão estratégica em termos 
nacionais que importa salvaguardar.

A este título estão em perspectiva, de acordo 
com as orientações recebidas do accionista, im-
portantes alterações orgânicas e editoriais no 
departamento e que passam pela consolidação 
do processo de racionalização iniciado durante 
o ano de 2008.

4 APOIO À PRODUÇÃO

Numa empresa de perfi l industrial como é a 
INCM a área de logística e manutenção assume 
um papel crucial, com vista a assegurar a plena 
operacionalização contratualizada com os nossos 
clientes e nos prazos e condições acordados.

Na INCM, o sector de apoio à produção divide-se 
de momento em duas áreas: a logística e a ma-

nutenção. No decurso de 2008, as duas áreas 
fi zeram progressos notórios de integração nas 
políticas de produção e comercial, tendo contri-
buído de forma acentuada para a melhoria nos 
índices de serviço prestados pela empresa nas 
diferentes linhas de produtos.

Área de logística

Durante o ano de 2008 verifi cou-se um aumen-
to da actividade do Sector de Gestão Logística 
(SGL) decorrente do crescente número de pro-
dutos em que a INCM, para além da sua pro-
dução, assegura também aos seus clientes a 
expedição para os destinatários e trata as de-
voluções por impossibilidade de entrega. Esta 
tendência já se vem sentindo desde há três anos 
e pode ser verifi cada pelo número de guias pro-
cessadas (23 696 em 2005, 63 498 em 2006,
82 959 em 2007 e 89 532 em 2008). 

Tendo em conta que este aumento de activi-
dade foi acompanhado de uma redução do nú-
mero de efectivos, de 31 em 2005 para 18 em 
2008, pode-se concluir que o sector tem vindo 
a conseguir uma melhoria na utilização dos re-
cursos disponíveis.

Sendo uma das áreas de contacto da empresa 
com o exterior e com os clientes, através da ex-
pedição de produtos, o SGL tem-se esforçado por 
corresponder às exigências crescentes e por co-
ordenar a sua actuação com os departamentos 
responsáveis pela produção e comercialização, 
no sentido de satisfazer as expectativas internas 
e externas, sempre numa perspectiva de melho-
ria dos resultados e contenção de recursos.

Área de manutenção

No Sector de Manutenção (SMA) o ano de 2008 
foi um ano de consolidação das alterações de 
estrutura e de pessoal que ocorreram no ano 
anterior. Além da actividade corrente foi feita 
uma revisão detalhada dos planos de manuten-
ção preventiva, de forma a torná-los mais adequa-
dos à especifi cidade de cada área fabril. No edifí-
cio da Casa da Moeda, onde este assunto é mais 
relevante, além da alteração de procedimentos 
internos, iniciou-se a reorganização de espaços 
de armazenagem de peças, para uma melhor 
funcionalidade e controlo. Este é um trabalho de 
monta e que se espera concluir em 2009.

Foram dados os primeiros passos (em conjunto 
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com o QSA) na racionalização do consumo de 
energia, tendo o SMA colaborado activamente 
na auditoria energética que teve lugar na segun-
da metade do ano e cuja recepção de relatórios 
e respectiva análise ainda decorre.

O SMA registou 5189 ordens de manutenção 
(4746 em 2007), sendo 2805 do edifício da 
Casa da Moeda e 2384 da Imprensa Nacional. 
Da totalidade das ordens, 72,1 % foram relati-
vas a equipamentos e 27,9 % a edifícios e bens 
(32 % em 2007).

As ordens de manutenção preventiva sofreram 
um aumento percentual relativamente à totali-
dade de ordens, de 26 % em 2007 para 31 % em 
2008, o que refl ecte um melhor desempenho no 
cumprimento dos planos de manutenção preventiva. 

Apesar deste progresso, o valor registado per-
mite ainda margem para melhoria, numa tenta-
tiva de diminuir a aleatoriedade das paragens 
de equipamentos por avarias e assim contribuir 
para um melhor desempenho das fábricas. Con-
tinuou-se a focar o desempenho da manutenção 
numa óptica de serviço ao cliente interno, com 
uma participação activa no sentido de melhorar 
o desempenho dos equipamentos para que se 
cumpram os níveis de serviço com o exterior a 
que a empresa está comprometida, mas sempre 
numa perspectiva de economia de recursos ma-
teriais e humanos, o que se revela um equilíbrio 
difícil, tendo em conta as urgências próprias de 
muitas intervenções.

No fi nal do ano o DAP tinha 58 colaboradores (57 
em 2007) sendo 22 do SGL e 36 do SMA. As saídas 
verifi cadas foram compensadas com a admissão 
de um elemento na área eléctrica da Casa da 
Moeda e o regresso de um trabalhador para a sec-
ção de transportes, após licença sem vencimento.

5 CONTRASTARIAS

De acordo com os estatutos da INCM e até que seja 
aprovado o novo regime de acesso e exercício das 
actividades de produção e comercialização de arte-
factos de metais preciosos e da respectiva fi scali-
zação e correspondente regime sancionatório, con-
tinua a INCM a exercer as competências previstas 
pelo Regulamento das Contrastarias, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 391/79, de 20 de Setembro.
De acordo com a formulação legal que atribui 
à INCM a responsabilidade pela gestão das 
Contrastarias estas continuam a ser um servi-
ço do Estado.

Esta condição, no momento em que está em re-
visão o novo regime de acesso e exercício das 
actividades de produção e comercialização de 
artefactos de metais preciosos e está a decor-
rer o prazo para entrada em vigor do Regula-
mento (CE) n.º 764/2008, de 13 de Agosto, é 
importante ser sublinhada, antecipando deci-
sões que possam vir a ser tomadas quanto ao 
futuro enquadramento das Contrastarias na 
revisão do seu objecto.

Actualmente o Departamento de Contrastarias 
está organizado em dois sectores, a Contras-
taria de Lisboa e a Contrastaria do Porto, esta 
com uma extensão a Gondomar, principal centro 
produtivo do país neste sector.

A actividade do Departamento de Contrastarias, 
relativamente ao ano de 2008, caracterizou-se, 
essencialmente, por uma redução nas quantida-
des e pesos dos artefactos de ouro legalizados 
(respectivamente para 80 % e 73 %) e por uma 
subida das quantidades e pesos de artefactos de 
prata (respectivamente de 29 % e 4 %).
Continuam, assim, a verifi car-se, no ouro, a 
descida iniciada em 2001, motivada pela re-
cessão neste mercado de bens de consumo não 
essenciais, e, possivelmente, pela quantidade de 
artigos introduzidos no mercado, já marcados 
em Contrastarias reconhecidas da UE, particu-
larmente de Espanha. Tal decréscimo não foi 
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compensado pela subida da prata e repercutiu-
-se numa redução de 4 % nas receitas totais 
das Contrastarias, relativamente ao ano ante-
rior, embora se trate de uma redução menor 
do que a verifi cada em anos anteriores. Tal re-
dução de receitas deveu-se ainda ao facto dos 
emolumentos e taxas terem continuado sem 
alteração desde o mês de Junho de 1990.

Em termos parcelares, houve variações das re-
ceitas das rubricas referentes a «Ensaio e mar-
cação de artefactos» (- 6,4 %), «Marcações com 
punção de responsabilidade» (+ 0,4 %), «Taxas 
de urgência» (- 4,1%), «Matrículas e licenças» 
(- 1,1 %). As receitas de «Peritagens» subiram 
16,7 %, embora o seu valor não tenha signifi ca-
do relevante em termos das receitas globais 
das Contrastarias.

As Contrastarias do Porto e de Lisboa contri-
buíram para as receitas totais da INCM, com 
o valor de 1 388 375 euros, respectivamente 
com 982 790 euros e 405 585 euros, valores 
que representam, em relação ao ano anterior, 
um decréscimo de 8 % e um aumento de 7 %. 
Representam, outrossim, - 34 % do valor pre-
visto no orçamento plano de 2008, já que este 
pressupunha uma actualização nas taxas, que 
não veio a verifi car-se.

Marcação de peças

Durante o ano fi ndo marcaram-se 8,8 milhões 
de peças (mais 0,6 milhões do que no ano an-
terior), correspondendo a um peso total de me-
tais testados e marcados de 45 t (menos 0,3 t 
do que em 2007). Isto mostra a tendência para 
a estabilização do peso total de metais precio-

sos marcados, embora através de uma subida 
elevada das quantidades de artefactos de prata 
(mas apenas uma ligeira subida no seu peso) e 
da descida acentuada no peso de ouro de - 27 % 
(embora menos acentuado nas quantidades de 
peças, ou seja, - 20 %), o que penaliza, contu-
do, as receitas das Contrastarias que, para um 
trabalho de quantidades totais equivalentes, 
realiza menos receitas devido à grande despro-
porção entre as taxas unitárias do ouro para a 
da prata, para custos de Contrastarias sensi-
velmente equivalentes.

O facto de a tabela de taxas devidas às Contrasta-
rias estar bloqueada desde 1990 acarreta a ma-
nutenção dum saldo fi nanceiro bastante negativo 
na actuação deste serviço, essencial para boa 
imagem de qualidade dos artefactos de metais 
preciosos em Portugal e para a prática de uma 
concorrência leal entre os diferentes agentes 
económicos. Não obstante as iniciativas e diligên-
cias efectuadas, ao longo dos anos, não foi ainda 
em 2008 que se procedeu à actualização das ta-
xas pagas pelos utentes das contrastarias, o que 
está na base da situação de receitas já referida.

Aguarda-se que sejam aprovados em 2009  o 
projecto de decreto-lei que contempla um novo 
regime do sector de ourivesaria e o regime das 
contrastarias, bem como a portaria que estabe-
lece as novas taxas para os serviços prestados 
pelas Contrastarias. De notar que, pela sua ex-
pressão, os valores de actualização propostos 
para as taxas não afectarão signifi cativamente 
os níveis de preços dos artefactos de metais 
preciosos no mercado retalhista, pelo que não 
deverão infl uenciar o consumo fi nal do sector.
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Actividade laboratorial

Em termos de desenvolvimento interno do de-
partamento, deu-se continuidade ao aperfeiço-
amento dos serviços dos Laboratórios, nome-
adamente através da extensão da acreditação 
fl exível para o ensaio de fl uorescência de raios X 
dispersiva de energias.

Os mesmos Laboratórios efectuaram ensaios 
interlaboratoriais, apresentando, de novo, um 
bom desempenho em termos de resultados. 
Continuou-se, igualmente, a formação exter-
na dos técnicos dos laboratórios, sobre acções 
correctivas e preventivas face a resultados de 
ensaios de comparação interlaboratorial, de 
química prática para operadores de laboratório, 
de tecnologia de metais, de técnicas de recolha 
de amostras e de promoção de auto-estima e 
melhores relações de trabalho.

No plano técnico o Departamento de Contras-
tarias assegurou a manutenção da acreditação 
dos Laboratórios de Lisboa e Porto, para metais 
e ligas metálicas, segundo a norma NP ISO/IEC 
17025:2005.

Exames periciais e fi scalização

Foram efectuadas acções de colaboração na 
fi scalização com a ASAE, a IRAE e a GNR que 
se traduziram em 57 entidades visitadas no 
mesmo período. Efectuaram-se 37 exames pe-
riciais correspondentes a 25 485 artefactos, 
principalmente na CPO, e serão transpostos 
para 2009 os restantes exames às peças apreen-
didas, em número ainda não quantifi cado.

Representação internacional

O Departamento de Contrastarias participou,  
em representação nacional, nas reuniões do 
Comité Permanente da Convenção de Viena, 
realizadas em 14 de Abril de 2008, em Lon-
dres, e em 22 de Setembro de 2008, em Kiev. 
Participou, igualmente, nas reuniões da IAAO 
(Associação Internacional de Contrastarias), 
realizadas em 15 de Abril de 2008, em Londres, 
e em 23 de Setembro de 2008, em Kiev.

O Grupo Técnico do Comité Permanente da 
Convenção (STG) reuniu em 23 e 24 de Setem-
bro, nas instalações da  Contrastaria de Lisboa, 
para tratar de questões técnicas mandatadas 
pelo referido Comité Permanente.
No âmbito da actividade geral das contrasta-
rias, o Comité Técnico de Ourivesaria (CTO), 

um órgão consultivo que inclui os diferentes 
interessados no sector (produtores, comercian-
tes, distribuidores e consumidores), reuniu por 
uma vez para emissão de parecer e acompanha-
mento da actividade. Neste âmbito destaca-se a 
reunião de 11 de Setembro, no decurso da qual 
foram analisadas as implicações para o sector 
da entrada em vigor, no dia 13 de Maio, do Re-
gulamento (CE) n.º 764/2008, de 13 de Agosto, 
que estabelece procedimentos para aplicação 
de certas técnicas nacionais a produtos legal-
mente comercializados noutro Estado membro. 

6 ACTIVIDADE COMERCIAL 

O Departamento Comercial (DCO) congrega as 
principais actividades relacionadas com as ven-
das, o marketing operacional e a comunicação.

O Departamento está organizado em termos 
transversais e com unidades especializadas, 
que espelham a orgânica funcional da empresa.

Para além das vendas e relações com clientes, o 
departamento desempenha um importante pa-
pel na estruturação de novos produtos da em-
presa, designadamente actuando em pareceria 
com os nossos principais clientes na especifi -
cação dos seus produtos e serviços com vista à 
defi nição dos respectivos roteiros de produção.
A acção do Departamento é particularmen-
te importante no que respeita ao seguimento 
dos níveis de serviço contratualizados com os 
clientes, uma variável cada vez mais crítica na 
carteira de actividades da INCM.
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A aprovação de um plano de marketing em 2008 veio dar ao Departamento uma nova agilidade e 
um instrumento de trabalho que permite inovadora abordagem ao mercado, ao mesmo tempo que 
permite seguir a penetração dos principais produtos e a sua rendibilidade.

A facturação global de bens e serviços associados ao Departamento Comercial atingiu, em 2008, 
67 868 milhões de euros repartidos pelos diversos sectores comerciais, montante que representa 
um acréscimo de cerca de 8 % relativamente ao ano anterior, infl uenciado essencialmente pelo 
acréscimo de 21 % nos produtos da área gráfi ca. 

Vendas por sectores comerciais U: Euros, %

2007 2008 Variação

Livros 356 324 335 787 - 6 %

Gráfi ca 38 762 751 47 041 048 21 %

Publicações ofi ciais 9 762 727 8 519 189 - 13 %

Produtos metálicos 13 794 222 11 971 567 - 13 %

Total 62 676 024 67 867 591 8 %

Inclui facturação de produtos acabados, serviços e mercadorias. Exclui facturação de refugos, matérias-primas, subprodutos e portes.

Em termos comerciais os diferentes sectores de actividade da INCM têm uma expressão bastante 
diferenciada. Esta diferença é explicada tanto em termos históricos como de mercado.

Na realidade algumas actividades, como é o caso da actividade editorial, embora possuindo uma 
elevada notoriedade pública, apresentam um reduzido impacte nas vendas. 

Já outras actividades mais tradicionais, como é o caso da moeda, embora representando vendas 
signifi cativas, apresentam um perfi l de mercado fortemente infl uenciado pela entidade emissora, 
que deixa apenas margem para as moedas de colecção e mesmo estas sujeitas à autorização 
prévia do Estado.

No plano comercial, ainda que as actividades tradicionais tenham um peso signifi cativo nas vendas, 
começam a ganhar peso os novos produtos baseados em tecnologias de elevado rendimento.

Esta alteração qualitativa na carteira de produtos e serviços da INCM está a colocar ao Departa-
mento problemas de ajustamento de competências, que devem ser acautelados, para assegurar 
um grau de efi ciência do Departamento ao nível dos anos anteriores.

Sector do livro

As vendas de livros totalizaram 336 mil euros, representando um decréscimo de 6 % face ao valor 
de facturação do ano anterior. Deste valor, 305 mil euros respeitam a Edições INCM e o restante 
a edições de outros organismos.

Em 2008, é de referir a entrada em pleno funcionamento da força de vendas directa do livro, dedi-
cada à promoção e à venda junto da rede distribuidora livreira, onde se obtiveram bons resultados, 
com um aumento de cerca de 15 % na revenda de edições INCM.

Venda de livros U: Euros, %

Livros 2007 % 2008 % Variação

Livros da INCM 324 746 91 305 497 91 - 5

Livros de outros organismos 31 578 9 30 290 9 - 4

Total 356 324 100 335 787 100 - 6
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O encerramento das Livrarias Sá da Bandeira 
e Manuel de Melo, em meados de 2007, e nas 
lojas do cidadão, no fi nal do ano, condicionaram 
os resultados alcançados em 2008 nesta área, 
em que se verifi cou um decréscimo considerá-
vel nas vendas através das «Livrarias INCM», 
indiciando a difi culdade da transferência da 
venda dos livros das livrarias encerradas para 
as actuais.
É de salientar, mais uma vez, a presença da 
INCM nas principais Feiras do Livro nacionais 
(Lisboa, Coimbra e Porto), assim como a par-
ticipação noutras feiras do país através dos re-
vendedores e a participação habitual na Bienal 
do Livro do Rio de Janeiro. Prestou-se também 
toda a colaboração às sessões de apresenta-
ção dos livros, nomeadamente com a organiza-
ção de postos de venda das obras nos locais da 
apresentação.

Em 2008 reforçou-se a participação da INCM 
na organização de quiosques de divulgação e 
venda em universidades, tendo em vista a pro-
moção das obras mais especializadas junto 
da população alvo e levou-se a efeito, no fi nal 
do ano, na Biblioteca Nacional de Portugal, a 
sessão de lançamento da Agenda 2009 sobre 
Adolfo Casais Monteiro.

Sector de Publicações Ofi ciais

Em 2008 a facturação de publicações ofi ciais 
ascendeu a 8,519 milhões de euros, o que re-
presenta um decréscimo de cerca de 13 % re-
lativamente a 2007. Neste ano continuaram a 
registar-se os efeitos das alterações legislati-
vas de 2006, continuando a reduzir-se as pu-
blicações em papel a favor do suporte digital. 

A facturação da edição electrónica do DR foi 
de 2,101 milhões de euros, representando 
uma diminuição de 16 % relativamente ao ano 
anterior. Esta diminuição resultou da retrac-
ção sentida nas entidades da Administração 
Pública, local e regional em assinar o servi-
ço, associado a um melhor aproveitamento 
do serviço gratuito do DRE, potenciado pela 
disponibilização gratuita dos conteúdos e por 
diversos motores de busca, que divulgam dia-
riamente informação recolhida directamente 
no site do DRE.

No âmbito do programa SIMPLEX, a INCM pre-
parou ainda, conjuntamente com os serviços 
da Presidência do Conselho de Ministros e o 

CEJUR, uma nova versão do site do DRE, que a 
par da introdução de novos conteúdos, melho-
rou as funcionalidades de utilização do serviço e 
aumentou os serviços aos cidadãos, particular-
mente no acesso universal e gratuito.

O valor de vendas na edição em papel do Diário 
da República foi de 444 milhares de euros, re-
presentando uma diminuição de 39 % relativa-
mente ao ano anterior.

A facturação de anúncios neste ano diminuiu 
cerca de 4,86 % face ao valor facturado em 
2007. Foram facturados 2,695 milhões de euros 
de anúncios de contratos públicos e 2,253 mi-
lhões de euros de outros anúncios de 2ª série 
sujeitos a pagamento. Ainda nesta hierarquia 
de produtos foram facturados cerca de 54 mil 
euros de anúncios de conservatórias e factura-
dos cerca de 7 mil euros de taxas de urgência.

De referir a alteração profunda verifi cada na 
forma de publicar os anúncios dos contratos 
públicos, que passaram a ser disponibilizados 
no prazo de vinte e quatro horas e na hora para 
os casos urgentes, o que constitui uma melho-
ria signifi cativa no serviço de publicação pres-
tado pelo Diário da República. Por outro lado, o 
valor dos suplementos tende a diminuir signifi -
cativamente, ao mesmo tempo que se melhora 
o prazo de publicitação dos anúncios.
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Foram desenvolvidos meios de informação dos pagamentos electrónicos, em tempo real, o que 
possibilitou a substituição do modo de pagamento por crédito em pagamento antecipado à pu-
blicação. 

Os outros produtos, nomeadamente CD-ROM do DR e o Boletim do Trabalho e Emprego, sofreram 
reduções, embora sem infl uenciarem signifi cativamente o valor global de vendas deste sector 
comercial. 

As mercadorias, de que se destacam as publicações da União Europeia, registaram também que-
bra de vendas, cuja razão principal é a disponibilização progressiva destes conteúdos de forma 
gratuita na Internet. Face a este cenário foram desenvolvidos contactos com outras organizações 
internacionais, para que a INCM possa alargar a representação e distribuição em Portugal de 
edições de outras entidades.

Também neste sector, enquadrado no processo de reorganização da estrutura de vendas do DCO, 
procedeu-se à separação mais clara da força de vendas directa da estrutura de apoio às vendas, 
por forma a tornar mais efi caz o processo de acompanhamentos dos clientes e das vendas.

Distribuição das vendas — Publicações ofi ciais (1) U: Milhões de euros, %

Publicações Vendas 2007 % Vendas 2008 % Variação

Diário da República 1 279 13 852 10 - 33

DRE (2) 2 491 26 2 010 25 - 16

CD/DVD DR 124 1 105 1 - 15

Anúncios 5 265 54 5 009 59 - 5

Mercadorias 146 1 100 1 - 32

Outros serviços 458 5 352 4 - 23

Total 9 763 100 8 519 100 - 13
(1) Inclui facturação de produtos acabados, serviços e mercadorias. Exclui facturação de refugos, matérias-primas, subprodutos e portes.
(2) Inclui facturação de assinaturas do DR em papel, DR avulso, suplementos e separatas.

Sector de Produtos Gráfi cos 

Em 2008 assistiu-se à consolidação da estratégia delineada nos últimos anos, privilegiando o 
fornecimento de produtos e serviços de segurança, com incorporação de suportes electrónicos, 
a par dos suportes físicos mais complexos, e no alargamento da intervenção na cadeia de valor 
dos produtos. Estas opções estratégicas possibilitaram o aumento do valor médio de cada ne-
gócio e consequentemente um crescimento da facturação global (47,041 milhões de euros), que 
representou um acréscimo de cerca de 21 % relativamente a 2007. 

Durante o exercício verifi cou-se um forte crescimento no negócio dos cartões bancários e de iden-
tifi cação, ambos com taxas de crescimento na ordem dos 71 %, e no negócio dos selos de auten-
ticação e legitimação, com uma taxa de crescimento de 59 %. Para estes resultados contribuíram 
de forma signifi cativa o cartão de cidadão, o título de residência, a carta de condução e os vários 
cartões bancários EMV, bem como os selos de tabaco e os videogramas e fonogramas.

O passaporte electrónico português foi em 2008 o produto mais importante em termos de factura-
ção do sector de produtos gráfi cos onde representa 25 % do total facturado. De igual forma os im-
pressos continuam a ser muito importantes na estrutura de vendas do sector, com a incorporação 
de suportes mais evoluídos e com valor acrescentado, como o livro de reclamações, as receitas 
médicas ou diplomas diversos.
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No seguimento do desenvolvimento do passaporte electrónico, que vem sendo realizado em cola-
boração com o SEF, foi testada com sucesso a nova geração do passaporte electrónico europeu, 
com protocolo EAC (extended access control), em termos de conformidade e interoperabilidade 
durante o ePassports 2008, realizado em Praga, em Setembro último. Os resultados positivos dos 
testes permitem encarar com segurança a fase fi nal da preparação para a introdução do novo 
passaporte português, que deverá ocorrer no segundo trimestre de 2009.

O cartão de cidadão, outro projecto muito importante e estruturante na área dos cartões de iden-
tifi cação, apesar de ter conhecido avanços signifi cativos na implementação dos postos emissores 
e consequente requisição pela população, continua ainda bastante aquém das quantidades pre-
vistas na calendarização inicial e objecto de contrato com o Instituto dos Registos e do Notariado, 
que face aos elevados investimentos iniciais requeridos para garantir a sua implementação, resul-
tou numa performance económica negativa registada em 2008, que se espera vir a ultrapassar em 
2009, com a concretização da emissão em regime de cruzeiro, ao longo do ano.

A concretização destas opções estratégicas contribuiu para colocar a empresa numa posição cimeira 
num mercado que exige elevada competência, grande capacidade e um sólido know-how tecnológico.

Para responder a estas novas exigências continuou-se o processo de reorganização da actividade 
comercial, privilegiando-se a requalifi cação dos recursos humanos, particularmente dos gestores 
de produto e dos técnicos de apoio às vendas, de forma a possibilitar o adequado acompanhamento 
destes novos produtos e mercados, bastante mais exigentes.

Distribuição das vendas — Produtos gráfi cos U: Milhões de euros, %

Produtos Vendas 2007 % Vendas 2008 % Variação

Impressos 15 185 39 15 888 34 5

Formulário electrónico 225 1 2 0 - 99

Livros/trabalhos
comerciais

147 0 67 0 - 54

Valores postais 226 1 154 0 - 32

Passaportes 11 290 29 11 886 25 5

Cadernetas bancárias 667 2 686 1 3

Cartões bancários 1 642 4 2 809 6 71

Cartões identifi cação 5 546 14 9 484 20 71

Selos de autenticação 3 810 10 6 060 13 59

Outros produtos gráfi cos 18 0 2 0 - 90

Outros serviços gráfi cos 6 0 5 0 - 9

Total 38 763 100 47 041 100 21

Inclui facturação de produtos acabados, serviços e mercadorias. Exclui facturação de refugos, matérias-primas, subprodutos e portes.

Sector de Produtos Metálicos

As vendas deste Sector totalizaram 11 972 milhões de euros, representando uma redução de 13 % 
relativamente às vendas do ano anterior. 

A moeda corrente nacional teve um acréscimo de 32 %, infl ectindo a tendência que se vinha a ve-
rifi car desde 2006 de diminuição dos montantes encomendados pelo Banco de Portugal. Prevê-se 
que tal movimento de subida se confi rme durante o ano de 2009.

No que respeita à moeda de colecção de acabamento normal as vendas tiveram um decréscimo 
de cerca de 55 % face ao valor facturado no ano transacto, pese embora que, em quantidade, 
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Produtos metálicos U: Euros, %

Produtos Vendas 2007 % Vendas 2008 % Variação

Moeda nacional 
Acabamento normal

7,841 57 8,382 70 7

Moeda corrente 4,910 36 6,464 54 32

Moeda corrente
comemorativa

1,014 7 1,063 9 5

Moeda de colecção 1,917 14 0,855 7 - 55

Moeda nacional com 
acabamento especial

3,340 24 3,199 27 - 4

Medalhas 0,063 0 0,072 1 13

Mercadorias 2,263 16 0,120 1 - 95

Outros produtos metálicos 0,285 2 0,199 2 - 30

Total 13,792 100 11,972 100 - 13

Inclui facturação de produtos acabados, serviços e mercadorias. Exclui facturação de refugos, matérias-primas, subprodutos e portes.

tenhamos quase duplicado o número total de 
moedas cunhadas. 

A diminuição do valor das vendas está directa-
mente relacionada com as alterações efectua-
das nas características das moedas emitidas 
em 2008, como os metais utilizados, diâmetros 
e valores faciais. Os custos reduziram-se subs-
tancialmente e com isso o volume de factura-
ção, embora com margens mais favoráveis que 
no ano anterior. 

Na moeda de acabamento especial as vendas 
caíram 4 % face ao ano anterior, valor que pode 
refl ectir o estado geral da economia, sobretudo 
no segundo trimestre. No entanto as margens 
geradas foram também superiores às do ano 
anterior.

Apesar do aumento dos limites de emissão das Sé-
ries Anuais 2008 é de referir a procura verifi cada, 
levando ao rápido esgotamento destas séries.

É ainda de realçar o sucesso verifi cado com as 
vendas das moedas de colecção inseridas em 
emissões conjuntas com outros países, como a 
Série Europa, em que a moeda portuguesa co-
memora o Fado, a colaboração dos Hipermer-
cados Continente na distribuição da moeda dos 
Jogos Olímpicos e o lançamento da moeda da 
série «Uma moeda, uma causa», sobre a AMI, 
onde se associou a numismática à evocação de 
uma causa nobre — «Uma moeda contra a indi-
ferença» — e à comemoração de uma institui-

ção de solidariedade, para quem reverteu parte 
dos fundos gerados com a emissão. 

Pese embora o aumento de 13 % nas vendas de 
medalhas que está infl uenciado por dois traba-
lhos comerciais em prata proof para o grupo 
Montepio e para o Instituto de Seguros de Por-
tugal, o seu valor continua a ser residual. 

Os outros produtos metálicos e mercadorias 
sofreram reduções signifi cativas, justifi cadas 
pela redução de vendas dos selos brancos, que 
registam algum declínio, e no segundo caso 
pelo facto de se ter deixado de facturar a moe-
da com acabamento normal disponibilizada ao 
público como mercadoria e ter passado a ser 
considerada como troca de moeda. 
 

No sentido de dar maior visibilidade às emis-
sões, realizaram-se diversas sessões de apre-
sentação de moedas, com envolvimento das 
entidades políticas e sociais associadas às 
iniciativas e cobertura da comunicação social, 
como foi o caso das moedas da AMI, dos Jogos 
Olímpicos, do Centro Histórico do Porto e do 
Alto Douro Vinhateiro.

Foi também celebrado um protocolo de coo-
peração com a Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa (FBAUL) com o objec-
tivo de desenvolver a gravura numismática e a 
medalhística e complementar a formação dos 
jovens escultores.
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Lojas INCM

As lojas, enquanto canal de distribuição, realizaram vendas cujo total ascendeu, em 2008, a 
5,311 milhões de euros, traduzindo-se num decréscimo de cerca de 12 % relativamente ao ano an-
terior, justifi cado fundamentalmente pela redução de vendas de anúncios, de mercadorias e de livros. 

Neste ano, completou-se o processo de concentração de meios e contenção de custos no sector, 
com o encerramento de três lojas nas lojas do cidadão onde estávamos instalados, Porto, Aveiro 
e Lisboa (Laranjeiras). Por seu lado, e no sentido de melhorar as condições de trabalho e de aten-
dimento ao público, foi iniciado neste ano, o processo de transferência da loja do Porto para novas 
instalações, mais modernas e funcionais. 
Em 2008 reforçou-se a promoção do Cartão de Cliente INCM, com a adesão de mais 1775 clientes, 
ultrapassando-se no fi nal do ano os 12 000 clientes, aumentando-se ainda o serviço prestado, com 
a possibilidade de se rebater os cheques oferta nas transacções na loja online. 

Sector de Comunicação e imagem

Em 2008 o Sector de Comunicação e Imagem esteve particularmente activo, colaborando com a 
gestão da empresa e as diferentes áreas de negócio, na concretização da estratégia de afi rmação 
da INCM e dos seus produtos no mercado.

Merece particular destaque a disponibilização de um novo site, bastante mais moderno e ami-
gável e com novas e importantes funcionalidades. É possível fazer conviver neste novo espaço 

Vendas nas lojas INCM U: Euros, %

Produtos Vendas 2007 % Vendas 2008 % Variação

Impressos 3 290 152 54 3 471 096 65 5

Livros INCM 250 523 4 130 966 2 - 48

Livro de reclamações 743 361 12 1 008 886 19 36

Moeda de colecção com 
acabamento especial

669 433 11 528 687 10 - 21

Assinaturas de PO 7 949 0 17 094 0 115

Anúncios 316 744 5 11 194 0 - 96

Outros produtos 153 197 3 60 434 1 - 61

Mercadorias 615 894 10 82 762 2 - 87

Total 6 047 253 100 5 311 099 100 - 12

Inclui facturação de produtos acabados, serviços e mercadorias. Exclui facturação de refugos, matérias-primas, subprodutos e portes.
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três áreas distintas, mas que se completam 
mutuamente: área institucional, área de notí-
cias e informação e área de negócio, com a 
loja online e a oferta dos serviços electrónicos, 
sendo também de destacar, a par das notícias 
regulares disponibilizadas no site e difundidas 
pelos órgãos de comunicação, a elaboração 
das newsletters mensais, com informações 
sobre moedas, publicações e livros, que já são 
subscritas e enviadas, de forma regular, para 
1770 clientes.

O site, que se tem revelado como um importan-
te instrumento de comunicação e afi rmação da 
INCM junto do público e dos restantes parcei-
ros, tem vindo a ser melhorado, estando já em 
curso a sua disponibilização em língua inglesa 
e a criação de uma área específi ca para os co-
leccionadores, que será concretizada no início 
de 2009.

Foram ainda desenvolvidas iniciativas no sen-
tido da inovação nas diversas vertentes de co-
municação: apoio das embalagens das moedas 
e de outros suportes gráfi cos associados à pro-
moção de produtos, da realização de sessões 
públicas, bem como da escolha dos meios de 
comunicação usados na promoção das inicia-
tivas e produtos da empresa, e ainda no aco-
lhimento e acompanhamento dos grupos que 
visitam a empresa.

De destacar igualmente a criação de uma nova 
metodologia de selecção, tratamento e encami-
nhamento interno de clipping, referente a notí-
cias sobre a INCM, ou sobre assuntos do seu 
interesse, que diariamente são produzidas e 
divulgadas  nos órgãos de comunicação social.

Sector de Serviço de Atendimento

aos Clientes

Entrou em funcionamento, no mês de Março, 
o novo serviço de atendimento ao cliente (call 
center). Iniciado para dar satisfação ao serviço 
associado à emissão dos novos produtos com 
grande impacte na actividade da INCM, o pas-
saporte electrónico e cartão do cidadão, rapi-
damente se estendeu a outros produtos, numa 
lógica de melhoria do atendimento e da satisfa-
ção dos clientes. 

Assim, o centro de atendimento, suportado por 
uma aplicação CRM, presta  também serviços 

7 COMPRAS

Em matéria de compras, o facto mais salien-
te ocorrido em 2008 foi a entrada em vigor do 
CCP — Código dos Contratos Públicos, cuja 
aplicação à INCM se concluiu após uma apro-
fundada análise jurídica do mesmo.

A este propósito é importante referir que a ac-
tividade empresarial da INCM foi sempre con-
siderada como submetida às regras da concor-
rência, estando, aliás, a empresa organizada 
para enfrentar o mercado nessa perspectiva.

Embora a INCM dispusesse de regras internas 
muito rígidas em matérias de aquisição de bens 
e serviços, a sua plena integração no CCP, não 
deixa de constituir um factor de limitação à sua 
capacidade concorrencial. E em alguns domí-
nios da sua actividade colocar problemas adi-
cionais de segurança da informação.

A actividade do Departamento de Compras 
(DCP) em 2008 foi fortemente infl uenciada 
pela obrigatoriedade de adaptação aos proce-

associados ao seguinte conjunto de produtos, 
em função das necessidades dos clientes: Livro 
de Reclamações, assinaturas de publicações 
ofi ciais, publicação de anúncios no Diário da 
República e DUA (documento único automó-
vel). São ainda abrangidas as áreas da moeda 
e produtos metálicos e dos livros, ao nível da 
1.ª linha e de questões de natureza geral.

Iniciado com 13 assistentes, para o conjunto 
do atendimento de 1.ª e 2.ª linhas,  este número 
foi ampliado para 15 no fi nal do ano.

O primeiro ano de actividade permite já fazer 
um balanço positivo em termos de resultados 
atingidos.

Call Center INCM 2008 (10 meses)

Número de operadores 15

Número total de chamadas por ano 72 940

Número médio de chamadas por mês 7 853

Duração média das chamadas 5 minutos

Percentagem de chamadas perdidas 21

Tempo médio em espera 4 minutos

Horário de atendimento 9h- 18h
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dimentos impostos pela legislação de compras 
públicas que entrou em vigor no fi nal de Julho.

Não obstante a resposta positiva da área de 
aquisições, como da própria INCM,  às exi-
gências do Código dos Contratos Públicos foi 
já possível verifi car a difícil operacionalidade 
dos procedimentos, pouco consentânea com a 
realidade empresarial em que a empresa está 
integrada. 

Assim, tem-se vindo a verifi car um maior dis-
pêndio de tempo e esforço em cada processo 
de compra, com consequências directas e ne-
gativas na comunicação com os fornecedores, 
principalmente estrangeiros. Esta realidade 
tem desviado a atenção do Departamento de 
tarefas centrais e de maior valor acrescenta-
do, em razão do peso procedimental e da maior 
rigidez.

Nas aquisições de matérias-primas para a área 
de produtos metálicos, é de salientar o traba-
lho desenvolvido pelo grupo multidisciplinar de 
planeamento que permitiu despoletar aquisi-
ções com maior antecedência em relação a anos 
anteriores e levá-las a cabo de forma coordenada 
para os diversos materiais e serviços afectos à 
produção e promoção de moedas.

No que diz respeito à moeda corrente, conti-
nuou a verifi car-se a difi culdade no acesso 
ao abastecimento de alguns tipos de disco, 
nomeadamente de aço cobreado em que a 
oferta é escassa. Ao contrário, nos discos de 
ouro nórdico, a bolsa de fornecedores tes-
tados e seleccionados tem vindo a aumen-
tar, o que diminui o risco do fornecimento. 

As aquisições para a área de produtos gráfi cos 
confi rmam a tendência verifi cada de quebra 
no volume das aquisições, em particular, nos 
papéis autocopiativos (vocacionado para im-
pressos) e IOR (utilizado maioritariamente na 
produção de livros). 

No que diz respeito a preços de papel, confi r-
mou-se a pressão altista durante quase todo o 
ano, com excepção do 4.º trimestre, em que se 
verifi cou uma ligeira melhoria sentida nas aqui-
sições de papel para formulário contínuo. 

Após realização de concursos para forneci-
mento continuado de fi lmes rígidos destinados 
à produção de cartões poliméricos, foi possível 
estabelecer acordos com os fornecedores de 
fi lme de PVC e de fi lme de policarbonato. Esta 
alteração na forma de comprar permitiu estabi-

lizar o preço ao longo de um período mais alar-
gado, sendo de assinalar a poupança alcança-
da nos fi lmes de maior valor, em policarbonato.  

Por último, refi ra-se que, a título experimental, 
a INCM estabeleceu acordos para fornecimen-
to de economato e papel para uso de escritório 
em conjunto com a Presidência do Conselho de 
Ministros (PCM) e a Agência para a Moderniza-
ção Administrativa (AMA), processo que nesta 
fase serviu essencialmente para testar com-
pras em regime de parceria, gerando poupan-
ças marginais e revelando ser algo morosa.

Assim, tal como noutras organizações e em sin-
tonia com a fase de evolução que é sentida a nível 
geral na área de aquisições e, em particular nos 
organismos de direito público, a função com-
pras da INCM tem vindo a atravessar um perío-
do de mudança, com efeitos estruturantes para 
os anos futuros e para o seu enquadramento na 
cadeia de valor da empresa.

Importa referir, no entanto, que o processo 
de ajustamento da INCM ao novo Código dos 
Contratos Públicos não está ainda concluído e 
que, no futuro, será desejável que a actividade 
estritamente empresarial e com a qual a em-
presa está em concorrência no mercado possa 
ser objecto de salvaguardas que assegurem a 
agilidade necessária à sua concretização de 
acordo com as regras de mercado.
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Distribuição do efectivo U: Pessoas

2007 2008

Activos 793 767

Requisitados e licença sem 
vencimento

4 4

Desligados/pré-desligados 34 13

Efectivos totais 831 784

Admissões do ano 0 11

Regresso/licença sem
vencimento/requisição

0 1

Evolução dos efectivos período 1998- 2008

Faltas mais signifi cativas (% Acumuladas de 2008)

Doença 
69.1%

Justifi cada c/
retribuição 3.2%

Justifi cada s/
retribuição 5.0%

Nojo 
2.0% Plenários 

2.4%
Outras 
7.4%

Acidente 
10.8%

Faltas mais signifi cativas (% Acumuladas de 2008)

Trab. suplementar (horas) Absentismo

8 RECURSOS HUMANOS

A gestão dos recursos humanos constitui uma área 
à qual, nos últimos anos e por razões diversas, a 
gestão da INCM deu uma atenção particular.

Desde logo, os processos de ajustamento 
empreendidos nos últimos anos, com vista 
a adequar a estrutura humana da empresa 
aos níveis de actividade e às novas linhas de 
produtos e serviços, impuseram um trabalho de 
fundo nas frentes jurídicas e organizacional.

Em processos como aquele a que a INCM fez 
frente, no domínio dos recursos humanos, a 
inoperacionalidade organizacional é sempre um 
risco, que tanto pode resultar da difícil compa-
tibilização entre as competências exigidas e as 
existentes, para fazer face a novas opções de 
mercado, como através de obsolescência das 
qualifi cações das pessoas.

O trabalho feito pela área de recursos humanos 
em colaboração com os responsáveis funcionais 
assegurou a plena operacionalização da empresa 
durante os períodos de transição. Com a consoli-
dação da estratégia de negócio iniciada em 2008 
abre-se um novo ciclo na gestão de recursos hu-
manos da INCM e a introdução de novos e diver-
sifi cados instrumentos de gestão orientados para 
o desempenho e a motivação dos colaboradores, 
já em desenvolvimento, terá lugar em 2009.

A expectativa é que de área critica, nos últimos 
anos, a gestão dos recursos humanos venha a 
assumir-se com uma dimensão estratégica indis-
pensável ao sucesso do processo de mudança já 
em curso.

Área de Gestão de Recursos Humanos
No exercício fi ndo, o quadro de activos da INCM 
continuou a reduzir-se. O número de activos pas-
sou de 793 para 767, tendo atingido menos 26 co-
laboradores do que no fi nal do ano anterior:

Em 2008, desligaram-se da empresa 40 cola-
boradores e cessou o contrato de trabalho, por 
rescisão ou caducidade, com outros 18.

Ao nível de absentismo registou-se uma melho-
ria signifi cativa, refl exo sobretudo da saída, por 
aposentação ou por rescisão por mútuo acordo, 
de colaboradores com ausências, por doença, 
muito prolongadas, mas também como resul-
tado de um esforço de maior acompanhamento 
por parte das hierarquias das situações mais 
delicadas ao nível do absentismo.

Importa igualmente realçar a diminuição do 
trabalho suplementar, resultado sobretudo al-
cançado através de melhorias na organização 
do trabalho nas áreas produtivas e dos inves-
timentos feitos em equipamentos de elevada 
tecnologia.
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A idade média da população activa da INCM, em 
2008, situa-se nos 41 anos, superior em 1 ano à 
média verifi cada em 2007. 

No decurso do ano manteve-se uma aposta forte 
na formação. Assim,  realizaram-se 44 acções 
de formação interna, com 409 participações e 
76 acções de formação externa com 130 parti-
cipações.

Serviços Sociais

Os Serviços Sociais reforçaram a sua oferta 
na área do subsistema de saúde, mediante a 
celebração de convenções, com especial enfo-
que para os acordos celebrados com o Hospital 
de Alcoitão, especializado na recuperação de 
grandes acidentados, e com o Hospital da Luz e 
a Clínica Parque dos Poetas, estabelecimentos 
que prestam cuidados de saúde através do re-
curso às técnicas avançadas.

Foi igualmente reforçado o apoio aos benefi ciá-
rios mais idosos, através da institucionaliza-
ção dos casos mais carenciados, promovendo 
o internamento em lar ou em estabelecimento 
hospitalar quando os benefi ciários fi cam sem 
autonomia e sem qualquer tipo de apoio, assim 
como continuaram a ser monitorizados os casos 
social e familiarmente mais problemáticos.

Aos jovens continuou a proporcionar-se a pos-
sibilidade de participarem nos programas de 
ocupação de tempos livres na época de Verão, 
tendo sido retomado, em 2008, o Programa 
OTL/Empresa.

O serviço de refeições manteve o seu nível de 
prestação, conferindo-se especial atenção às 
ementas. Foram servidas durante o ano de 2008 
148 128 refeições nos dois refeitórios.
A procura de uma maior efi ciência ao nível dos 
Serviços Sociais deve constituir uma das prin-
cipais preocupações do Departamento, aliás, 
em linha com as orientações de gestão.

A política social da INCM, que tem um forte im-
pacte nos custos gerais, tem hoje uma grande 
importância na sua política de recursos huma-
nos e a expectativa tem sido a de que ela con-
tribua, o que tem sido o caso, para a elevação 
do compromisso e do empenho dos colabora-
dores. Tal facto, não deverá fazer esquecer, no 
entanto, a necessidade de, sobretudo ao nível 
dos diferentes benefícios, assegurar que estes 
se mantêm dentro de níveis controlados e em 
relação directa com os recursos gerados pela 
empresa.

Distribuição das refeições por refeitório U: Refeições

 

Acções de formação e número de participantes
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9 QUALIDADE, AMBIENTE, 

SEGURANÇA E HIGIENE

NO TRABALHO

A qualidade constitui, nos últimos anos, uma 
das apostas estratégicas da INCM. Depois 
de ter alcançado a certifi cação no âmbito das 
principais normas internacionais, a INCM pre-
para-se para assumir o desafi o de excelência, 
como próxima etapa do seu sistema de gestão 
de qualidade.

O impacte da certifi cação nos sistemas e de 
produção de trabalho, tanto nas áreas indus-
triais, como de apoio, na sequência dos pro-
cessos de certifi cação foi signifi cativo, tendo 
contribuído de forma muito positiva para a 
melhoria dos níveis de funcionamento da em-
presa.

A Imprensa Nacional- 
-Casa da Moeda, S. A., 
é uma empresa certifi -
cada, de acordo com a 
NP EN ISO 9001:2000 —
sistemas de gestão da 
qualidade.  

O Gabinete de Qualidade, Ambiente, Segu-
rança e Higiene no Trabalho (QSA) assegura 
a manutenção e extensão do Sistema de Ges-
tão da Qualidade no âmbito da certificação 
em três grandes áreas: (i)produção de moeda 
corrente e de colecção, medalhas, fichas pa-
ramonetárias, selos brancos, objectos de arte 
em metal e produtos similares; (ii) cartões 
poliméricos, selos de autenticação, caderne-
tas e passaportes, e (iii) comercialização de 
produtos e serviços nas lojas, de acordo com 
a norma NP EN ISO 9001:2000.

Em termos funcionais o QSA ocupa-se de três 
grandes áreas:
i) Gestão do Sistema de Qualidade;
ii) Gestão ambiental;
iii) Gestão das actividades de segurança e hi-
giene no trabalho.

Gestão do Sistema de Qualidade

No âmbito da gestão do Sistema de Qualida-
de existente, o Departamento foi responsável 
pela implementação das seguintes acções e 
iniciativas.

• Desenvolvimentos, manutenção, avaliação e 
adequação da documentação dos sistemas de 
gestão, com a respectiva distribuição e actuali-
zação na INCM;  
• Extensão da certifi cação dos selos de autenti-
cação no Departamento Gráfi co (DGF);
• Coordenação do plano de auditorias internas 
da INCM;
• Elaboração de documentação em conformi-
dade com os novos referenciais normativos, de 
forma integrada na actual documentação dos 
sistemas, com vista à obtenção da certifi cação 
lógica;
• Monitorização dos objectivos da qualidade e 
revisão do Sistema da Qualidade em conformi-
dade com o referencial normativo;
• Monitorização e acompanhamento das não 
conformidades, acções correctivas e respecti-
vo seguimento das reclamações, dos processos 
da auditoria da APCER, das auditorias internas, 
fornecedores e de outras situações aplicáveis;
• Elaboração dos planos e programas das acções 
de formação, no âmbito da qualidade. Realização 
de seis acções de formação internas, envolven-
do a participação de 68 colaboradores.

Área ambiental

Na área ambiental, a actividade do QSA teve 
em vista assegurar as seguintes acções e ini-
ciativas: 
• Revisão da avaliação dos aspectos ambientais 
e impactes ambientais associados;
• Manutenção das actividades de gestão am-
biental: gestão dos resíduos, monitorização dos 
efl uentes líquidos e monitorização das emis-
sões gasosas, entre outras;
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• Elaboração de mapas e relatórios para as en-
tidades competentes;
• Elaboração de novos procedimentos e regu-
larizações na INCM resultantes da alteração 
de legislação. Manutenção e avaliação da con-
formidade da legislação ambiental aplicável e 
realização de estudos e pareceres;
• Realização da auditoria ambiental de con-
cessão, 1.ª fase, pela entidade certifi cadora 
APCER;
• Realização das auditorias internas em todas 
as áreas e edifícios da INCM;
• Elaboração dos planos e programas das ac-
ções de formação no âmbito do ambiente. Rea-
lização de 11 acções de formação internas, en-
volvendo a participação de 97 colaboradores;
• Publicação e divulgação das orientações e 
preocupações ambientais a nível externo e inter-
no. Edição de um panfl eto de divulgação interna 
«Contamos consigo para proteger o ambien-
te», tratando-se de uma situação pioneira na 
INCM;
• Registo da INCM como consumidor intensivo 
de energia e início das auditorias energéticas, 
com vista à obtenção do plano de racionaliza-
ção dos consumos de energia.

Actividades de segurança e higiene

no trabalho

No âmbito das actividades de segurança e higie-
ne no trabalho, as principais acções e medidas 
foram as seguintes:
• Manutenção e actualização da legislação 
aplicável na área de segurança e higiene no 
trabalho;
• Elaboração e implementação de novos proce-
dimentos;
• Realização de 25 auditorias e de 25 inspec-
ções de segurança e higiene no trabalho, as-
segurando o cumprimento da legislação em 
vigor;
• Revisão da identifi cação dos perigos e ava-
liação dos riscos para todas as actividades da 
INCM;
• Distribuição de equipamento de protecção in-
dividual e manutenção das respectivas fi chas 
individuais de todos os colaboradores;
• Realização da avaliação do ruído ocupacional e 
respectiva informação junto dos colaboradores;
• Actualização das fi chas de dados de seguran-
ça dos produtos químicos nas áreas de produ-
ção e laboratoriais;
• Envio de relatórios para as entidades compe-
tentes;

• Realização de 19 acções de formação/infor-
mação/sensibilização na área da segurança e 
higiene no trabalho, envolvendo a participação 
de 98 colaboradores;
• Revisão do Plano de Emergência Interno do 
edifício da Imprensa Nacional e realização de 
um simulacro, que consistiu no exercício prá-
tico de evacuação de todos os ocupantes do 
edifício;
• Realização de estudos e pareceres e obten-
ção dos licenciamentos de funcionamento e 
equipamentos;
• Análise de todos os acidentes de trabalho, 
implementação e sensibilização das medidas 
preventivas a adoptar em todos os locais de 
trabalho;
• Elaboração das plantas de emergência da 
Casa da Moeda e elaboração do Plano de Emer-
gência Interno.

10 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

A área de sistemas de informação tem vindo a 
assumir-se como uma das áreas mais estraté-
gicas da INCM.

O facto de os produtos e serviços incorporados 
na carteira da INCM nos últimos anos possuí-
rem todos uma forte dimensão tecnológica, 
tanto ao nível de programação, como dos equi-
pamentos, exigem do Departamento de Siste-
mas de Informação uma resposta a problemas 
que, em algumas situações, como foi o caso do 
passaporte electrónico e do cartão de cidadão, 
eram totalmente novos.

Ao nível dos produtos e serviços em desen-
volvimento ou em estudo na INCM, de modo a 
avaliar a sua viabilidade, a área de sistemas de 
informação tem um papel crítico e, nesse sen-
tido, mais que uma área de apoio está a evoluir 
para uma parceria de negócio com as restantes 
áreas internas.

Em termos operacionais a área está hoje su-
jeita a uma pressão permanente associada à 
própria natureza das soluções tecnológicas, 
que se destaca como uma das suas principais 
características. A actual confi guração do De-
partamento de Sistemas de Informação, que 
se espera venha a evoluir para um novo pata-
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mar de competência tecnológica, designadamente em matéria de tecnologia, ligada a produtos 
e serviços de segurança lógica, refl ecte hoje a carteira de serviços da INCM a cujo desenvolvi-
mento vai dando apoio e sustentação.

No decurso de 2008 e ao mesmo tempo que assegurou actividades de manutenção, actualização 
e inovação dos sistemas informáticos de suporte ao sistema de informação da empresa, o Depar-
tamento de Sistemas de Informação (DSI) esteve particularmente orientado para o desenvolvi-
mento de soluções de suporte aos novos produtos.

De realçar o envolvimento crescente com as áreas de produção, na medida em que os novos pro-
dutos se socorrem cada vez mais das tecnologias de informação e comunicações.

No âmbito da sua actividade o departamento deu apoio aos sistemas de gestão do negócio através 
do estabelecimento de acções inovadoras orientadas para a gestão de novos processos, dos quais 
se destaca:

Nova hierarquia de produtos INCM

Foi defi nida uma nova hierarquia de produtos da INCM, que teve de ser refl ectida no sistema in-
tegrado de gestão SAP.

Esta alteração, com refl exo em mais de 30 000 produtos, abrange as áreas de contabilidade geral, 
contabilidade analítica, vendas e distribuição e gestão de materiais e stocks.

Centro de Atendimento INCM

Para a concretização de um Centro de Atendimento de clientes foi implementado o módulo Inte-
raction Center do SAP CRM, com integração telefónica IP (Cisco).



IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S. A. RELATÓRIO E CONTAS 2008

3636

Upgrade SAP Process Integration 7.1

Com a evolução do projecto de cartão de cida-
dão a plataforma de SAP Process Integration, 
responsável pela troca de mensagens, teve 
de ser actualizada para a versão seguinte, de 
modo a suportar outros standards, designada-
mente o ws-addressing.

Actualmente este sistema processa mais de 
200 000 mensagens (webservices) diariamente.

Recibo de vencimento por correio

electrónico

Com o objectivo de desmaterialização de do-
cumentos que circulam em papel pela empre-
sa, foi desenvolvido em SAP o envio do recibo 
de vencimento por correio electrónico para to-
dos os funcionários.

Recolha de dados de «Chão de fábrica»

Utilizando-se formulários interactivos da SAP 
Adobe, foi desenvolvido um sistema de recolha 
de tempos na área de produção, com refl exo por 
operador, máquina, turnos, etc., que teve em 
vista assegurar uma melhor gestão do proces-
so de produção industrial e consequentemente 
assegurar melhores níveis de produtividade e 
qualidade nos processos fabris.

Esta aplicação veio facilitar a recolha de dados 
e o fornecimento de informação útil e em tem-
po real, permitindo um maior suporte, não só 
ao processo operacional, mas também à toma-
da de decisão.

Meios de pagamento online

O fornecimento crescente de serviços em tem-
po real, pela INCM, implicou a integração do 
sistema SAP com o sistema de confi rmações 
de pagamentos de Multibanco e Payshop.

Este processo foi indispensável para se obter 
as confi rmações de pagamento dos clientes em 
tempo real.

Autenticação de entidades

Todos os submetidos de acordo com os proce-
dimentos em vigor são publicados no DR, sendo 
as entidades notifi cadas, por correio electróni-
co, da respectiva publicação.

A INCM procede, nos termos do Regulamento 
da Publicação de Actos, à credenciação dos uti-
lizadores que podem submeter actos para pu-

blicação no Diário da República, em nome das 
respectivas entidades.

Desenvolvimento de soluções 

aplicacionais

Com a personalização de produtos com eleva-
da segurança, foi desenvolvido um processo 
de gestão de produtos numerados que permite 
rastrear a personalização desde o seu pedido 
até à entrega em casa do cliente.

De entre os produtos abrangidos podemos des-
tacar, entre outros, o cartão de cidadão, título 
de residência, selos de tabaco e bebidas espiri-
tuosas, livro de reclamações e PSP — armas e 
explosivos (SIMPLEX 2008).

Novo site da INCM

A página institucional e a loja online foram, 
como já foi referido no ponto 6, completamente 
renovadas, tendo sido criados automatismos 
e acrescentadas novas funcionalidades, como 
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sejam a emissão de newsletters e a divulgação 
de notícias.

Foi desenvolvido, de raiz, um sistema de gestão 
dos conteúdos do site, automatizando as liga-
ções ao SAP e disponibilizando as ferramentas 
necessárias para a actualização dos dados pelo 
sector responsável.

DRE — Contratos públicos

Para a entrada em vigor do novo Código da 
Contratação Pública foi necessário alterar e de-
senvolver novas funcionalidades nos mecanis-
mos de publicação de actos, desenvolvendo-se 
igualmente a integração da componente da loja 
online e a colocação de anúncios em SAP.

A interacção directa com os meios de paga-
mento online permite que, após o bom paga-
mento por parte do cliente, seja imediatamente 
disponibilizado o anúncio no Diário da Repúbli-
ca Electrónico.

Novo site do DRE
O portal do DRE foi alvo de grandes mudanças, 
em resposta aos programas governamentais 
e em resultado da estreita colaboração com a 
PCM. São exemplos:
• Resolução do Conselho de Ministros  n.º 155/2007, 
para a iniciativa sobre a acessibilidade;
• Publicação dos anúncios de contratos públi-
cos na hora, M035 do SIMPLEX 2008;
• Novo site do DRE — medida M139 do SIMPLEX 
2008, com apresentação pública na biblioteca 
da INCM.

A utilização do site continuou a crescer, haven-
do cerca de 400 000 pedidos por dia feitos ao 
serviço público universal e gratuito. 

Sistemas e infra-estruturas

O maior projecto nesta área foi a renovação da 
infra-estrutura que disponibiliza o DRE, que 
foi projectada e executada em três fases: re-
modelação da SAN — Storage Area Network 
(1.º semestre), actualização da solução de co-
municações (3.º trimestre) e consolidação da 
infra-estrutura (4.º trimestre). Este projecto 
integra soluções state of the art  e representa 
um investimento total superior a 1,8 milhões de 
euros.

De referir que a «geração» anterior cumpriu
cinco anos de serviço ininterrupto (24x7x365). 

As redes locais foram renovadas e têm vindo 
a ser introduzidas políticas de segurança no 
acesso à rede.
Procedeu-se ao estudo da reestruturação da 
rede WAN e também da rede de comunicações 
móveis.

No domínio do suporte a utilizadores é de sa-
lientar a maior utilização da ferramenta de 
helpdesk, diminuindo o número de telefone-
mas directos aos técnicos, o que terá contri-
buído para a redução signifi cativa do tempo 
médio de resposta nas intervenções.

11 CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO

E INFORMAÇÃO

De entre as áreas que gerem actividades tradi-
cionais da INCM importa destacar o Centro de 
Documentação e Informação (CDI).

Ao Centro está cometida a responsabilidade 
do acervo histórico da empresa, o que, numa 
organização secular, como é o caso, tem uma 
importância não negligenciável, tanto em ter-
mos de cultura organizacional como da própria 
identidade corporativa. De entre as principais 
actividades do departamento em 2008 importa 
destacar:

Área de biblioteca

O número de utilizadores atendidos duran-
te o ano foi de 10 775 (807 — consulta do DR,
9968 — informações). Os serviços pagos (cópias 
do DR, autenticação de fotocópias e buscas de 
actos societários) corresponderam a cerca de 
5500 actos, num montante  de € 13 000.
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Área do Arquivo Histórico

Durante o ano de 2008 o Arquivo Histórico foi procurado por 23 investigadores, num total de 189 
consultas, a maioria sobre assuntos da Casa da Moeda.

O número de investigadores nacionais e estrangeiros que frequentou o Arquivo Histórico no âm-
bito dos projectos de investigação foi 23. As consultas efectuadas, num total de 189, estiveram 
sobretudo ligadas a temas relacionados com a Casa da Moeda.

Área do Museu

Deram entrada no Museu as moedas e medalhas constantes do mapa:

Por decisão do conselho de administração, que desse modo deu cumprimento a novas orientações 
do accionista Estado e da tutela, foi dado início ao processo de reimplantação do Museu Numis-
mático.
De entre as principais acções que foram empreendidas destacam-se a identifi cação de uma nova 
localização para o Museu Numismático, dentro do perímetro da Casa da Moeda, a elaboração de 
um master plan para desenvolvimento das acções tendentes à sua implementação e a procura de 
meios de fi nanciamento.

As acções empreendidas neste âmbito tiveram o apoio do conselho numismático que seguiu com 
particular interesse as iniciativas que foram sendo desenvolvidas.

A partir das acções efectuadas durante este ano prevê-se que o processo de reimplantação do 
Museu tenha um desenvolvimento signifi cativo em 2009.

12 DEPARTAMENTO JURÍDICO

Assumido como uma estrutura jurídica de empresa, numa linha que se vem consolidando em termos 
organizacionais, o Departamento Jurídico da INCM presta apoio aos órgãos de gestão e aos órgãos 
operacionais em todas as áreas jurídicas relevantes de forma autónoma. As competências do Depar-
tamento são diversas e asseguram o tratamento das questões jurídicas internas e externas mais rele-
vantes na actividade da empresa.

No decurso de 2008 e no âmbito das suas responsabilidades o Departamento Jurídico (DJU) elaborou 
contratos, realizou pareceres e informações, procedeu à cobrança de créditos, propôs, ou contestou, 
acções judiciais, preparou projectos de legislação submetidos ao Governo e acautelou o registo de 
patentes e marcas, bem  como  o registo de domínios na Internet.

Em 2008 foram colocados no sistema informático interno todos os contratos celebrados pela INCM  
desde 1992. 

O Departamento interveio na elaboração de 344 contratos celebrados pela empresa em relação aos 
quais validou os pressupostos jurídicos dentro do marco legal aplicável. Em complemento desta ac-

Museu Prod. CM Oferta Total Ouro Prata Outros 
metais

Total

Moedas 184 0 184 4 22 158 184

Medalhas 7 1 8 0 2 6 8

Obj. arte 0 0 0 0 0 0 0
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tividade verifi cou-se a participação na elabora-
ção dos cadernos de encargos para lançamento 
de concursos, bem como a participação nos res-
pectivos júris de avaliação.

O Departamento participou, ainda, nos grupos 
de trabalho criados pela Secretaria de Estado 
do Tesouro e Finanças para a preparação da 
nova legislação sobre  emissão e comercializa-
ção de moeda, entretanto publicada no Diário 
da República.

Dada a sua importância para a INCM, destaca-se 
a intervenção do Departamento na apreciação 
da nova legislação sobre contratos públicos, 
que incluiu a elaboração de normativos e pro-
cedimentos internos conformes com o Código 
dos Contratos Públicos, incluindo a elaboração  
de minutas de contratos tipo de valor limitado 
para o Departamento de Compras. Idêntico 
procedimento foi adoptado em relação ao novo 
Código do Trabalho. 

No quadro da política de recursos humanos da 
INCM o Departamento actuou no âmbito da 
política disciplinar tendo, a esse título, proce-
dido à instrução dos processos de inquérito e 
disciplinares determinados pelo conselho de 
administração.

13 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

A crescente sofi sticação dos produtos fi nancei-
ros e a diversidade de soluções que se oferecem 
no plano das aplicações, onde o risco crescente 
exige níveis de formação e especialização cada 
vez maiores, constituem os principais factores 
a influenciar a actividade do Departamento 
Financeiro.

Num período em que a gestão dos activos fi -
nanceiros constitui um factor crítico de gestão 
e até de rendibilidade, a performance do De-
partamento Financeiro da INCM tem sido de 
molde a destacá-lo como uma área central no 
desempenho global da empresa.

Em termos gerais, o ano de 2008 caracteri-
zou-se no Departamento Financeiro (DFI) pe-
los seguintes acontecimentos:
• Integração dos Serviços de Segurança (SAG) 

e dos Serviços de Projectos e Obras (PRO) na 
sua estrutura;
• Encurtamento dos prazos de processamento da 
informação de carácter contabilístico, económico 
e fi nanceiro;
• Monitorização dos resultados e das variáveis 
de risco, resultantes das alterações de margens 
económicas, práticas de aprovisionamento de 
materiais e decisões de armazenamento de pro-
dutos acabados;
• Ajustamento à redução do número de colabora-
dores na tesouraria e na contabilidade analítica. 

Sector fi nanceiro

O sector fi nanceiro continuou a desenvolver 
as suas actividades durante o ano de 2008, na 
prossecução dos objectivos delineados para as 
suas principais funções, tesouraria e controlo 
de crédito de clientes.

Ao nível de tesouraria foi sentida a instabilida-
de nos mercados fi nanceiros, no 1.º semestre 
com o aumento das taxas de juro e no 2.º se-
mestre com o aumento dos spreads praticados, 
com consequência directa nos juros cobrados 
sobre as linhas de crédito, o que deu lugar à re-
afectação dos fundos e aplicações nas diversas 
instituições fi nanceiras. 

Ao nível do controlo de clientes conseguiu-se, 
em conjunto com o Departamento Comercial 
(DCO), diminuir o saldo para 11,5 milhões de eu-
ros, fruto dos esforços desenvolvidos junto dos 
principais clientes, designadamente públicos.

A medida tomada de condicionar a publicação 
de anúncios no Diário da República à efectiva-
ção do respectivo pagamento contribuiu para a 
diminuição deste saldo, sobretudo ao nível dos 
municípios. 

A introdução de meios electrónicos de paga-
mento online, como o MB, Payshop e Visa, veio 
permitir uma maior automatização dos proces-
sos de recebimentos, não obstante o maior ní-
vel de exigência associado ao seu controlo.

As actividades da contabilidade fi nanceira e de 
gestão, em 2008, focalizaram-se em:
• Intensifi car o controlo do imobilizado da 
INCM;
• Assegurar o cumprimento das obrigações fi s-
cais;
• Elaborar o Plano Económico-Financeiro (PEF);
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• Encurtar o prazo de encerramento de contas 
da INCM;
• Desenvolver novos projectos de melhoria da 
informação fi nanceira e fi scal.

Os factos de maior risco que mereceram esfor-
ços especiais incluíram:
• Controlo ao inventário do imobilizado das áreas 
fabris, de maior sensibilidade por afectarem as 
taxas horárias máquina;
• Controlo aos contratos em vigor com forne-
cedores;
• Colaboração no projecto de revisão das nor-
mas de aplicação permanente e regulamentos 
internos;
• Introdução do novo modelo de custeio;
• Avaliação económico-fi nanceira de produtos 
e investimentos, quando solicitada a colabora-
ção do DFI;
• Resposta às novas necessidades impostas 
pelo Sistema de Recolha de Informação das 
Empresas Participadas pelo Estado — SIRIEF 
(participação nos testes, formação e actual 
preenchimento).
Em linha com as acções de ajustamento dos re-
cursos humanos a área tem vindo a desenvol-
ver um plano de especialização dos seus cola-
boradores, tendo em vista a melhoria contínua 
das suas responsabilidades.

Controlo de gestão

No âmbito das suas responsabilidades o De-
partamento continuou a assegurar a função 
de controlo de gestão através da elaboração 
regular de relatórios mensais de controlo onde 
são espelhados os principais indicadores de 
actividade da INCM e a respectiva evolução ao 
longo do ano e comparativamente a períodos 
anteriores. 

No decurso de 2008 o esforço central ao nível 
do controlo de gestão centrou-se na melhoria 
do processo de recolha de dados e na sua au-
tomatização, de modo a aumentar a sua fi abili-
dade e robustez analítica. O relatório de gestão 
passou a contar com novos indicadores e foi 
adoptada uma nova estrutura e organização da 
informação, visando um leque mais alargado 
de actividades e departamentos.

Para a consecução deste objectivo foi essen-
cial a colaboração das áreas envolvidas, desig-
nadamente os departamentos produtivos e de 
sistemas de informação.

Serviços de apoio geral 

As principais actividades dos serviços de apoio 
geral distribuem-se pela segurança de pessoas 
e bens dentro do espaço físico da INCM, a lim-
peza e higiene nos diversos espaços, bem como 
o tratamento e distribuição da correspondência.

De entre os factos mais relevantes ocorridos 
em 2008 nesta área destacam-se:
• Alteração do Regulamento de Segurança;
• Reestruturação dos sistemas de segurança 
em várias áreas da empresa;
• Intervenções técnicas de manutenção e me-
lhoria das condições de segurança;
• Alteração e ou  montagem de sistemas de de-
tecção e controlo.

Dando cumprimento à política geral da INCM, 
os SAG têm reduzido os seus quadros de pes-
soal, não afectando a qualidade e capacidade 
de resposta.

14 GABINETE DE AUDITORIA

INTERNA

O desenvolvimento das actividades do Gabine-
te de Auditoria Interna (GAI),  no decurso de 
2008, continuou a decorrer no ambiente de mu-
dança provocada pela implantação da base de 
dados relacional SAP (então no seu 7.º ano de 
aplicação) e pelos movimentos de entrada e de 
saída de pessoal. 

As actividades do departamento estão organi-
zadas em duas áreas: as correntes ou opera-
cionais e as de estudo/consultoria ou de apoio.

Em termos de organização interna o GAI pro-
moveu a continuação da formação dos seus 
técnicos. No tocante às ferramentas de traba-
lho continuou a aplicar-se o programa electró-
nico de análise estatística (denominado IDEA) 
que veio potenciar o trabalho de auditoria. 

Nas actividades operacionais incluem-se os 
testes às existências, visando assegurar a sal-
vaguarda e registo correcto do activo da em-
presa. Nesse sentido foram feitas auditorias 
aos armazéns (matérias-primas e produto 
acabado) e livrarias. Nos centros produtivos 
(matérias-primas, produtos intermédios e aca-
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bados) foram feitas contagens durante o ano, 
tendo sido elaboradas análises estatísticas dos 
erros detectados. 

No âmbito destas análises o Gabinete utilizou 
a técnica de amostragem denominada PPS — 
Probability Proporcional to Size. O crité-
rio da amostra utilizado foi o do valor dos 
produtos passíveis de serem contados, 
ou seja, das existências. As auditorias fo-
ram sempre efectuadas após as contagens 
feitas pelos armazéns e livrarias possibili-
tando desta forma um controlo mais real.
Em resultado das auditorias foram produzidas 
recomendações aos serviços, que tiveram em 
vista a melhoria dos sistemas de controlo inter-
no e de gestão de existências.

Ainda no decurso do ano foram realizadas au-
ditorias às caixas das livrarias e das contrasta-
rias, bem como à tesouraria central, integrada 
no Departamento Financeiro. 

A circularização de saldos de terceiros foi feita 
com data de 30 de Setembro tendo sido já rea-
lizada análise das respostas recebidas e uma 
avaliação à evolução nos sete últimos anos.

Foram efectuados testes aos fundos fi xos de 
caixa e auditorias ao imobilizado. 

Em termos de estudos o GAI elaborou estudos 
internos de levantamento para a formulação de 
uma metodologia de auditoria de risco (mapea-

mento dos riscos nas famílias de produtos). 
Neste âmbito continuou-se a apoiar a revisão e 
formulação de um quadro de indicadores para 
a qualidade (monitorização).

Foram ainda elaborados vários documentos in-
ternos de análise e discussão versando sobre a 
gestão do risco (entreprise risk management), 
a formulação de um balanced scorecard para 
aplicação na empresa, uma proposta de norma 
de aplicação permanente para formulação dos 
instrumentos de gestão previsional (planea-
mento estratégico e táctico). 

O departamento elaborou ainda um relatório de 
situação relativamente à fi lial do Brasil: mode-
los de negócio, de gestão e de funcionamento.

Relativamente aos Serviços Sociais foi efectua-
do um levantamento dos principais processos 
de funcionamento e analisada a respectiva 
conta de exploração. Neste caso o processo de 
análise, dada a sua complexidade, prolongar-
-se-á pelo ano de 2009. 

Foram efectuados acompanhamentos de di-
versas destruições/queimas de valores (me-
tálicos e gráfi cos) de segurança, realçando-se 
o trabalho da fundição de objectos abandona-
dos e apreendidos. O GAI apoiou e integrou 
também os diversos grupos de trabalho que 
reviram as normas de aplicação permanente 
existentes, tendo feito propostas de substitui-
ção/alterações.
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III. ANÁLISE
ECONÓMICO-FINANCEIRA
1 VARIÁVEIS CONDICIONANTES

DO VALOR DA EMPRESA — 

RENTABILIDADE, RISCO

ECONÓMICO E PRODUTIVIDADE

A composição do resultado líquido do exercício 
de 2008 foi a seguinte:

Resultado operacional € 6 546 039

Resultado fi nanceiro € 179 285

Resultado corrente € 6 725 325

Resultado antes
de impostos € 6 208 266

Resultado líquido
do exercício € 4 701 037

O desempenho económico foi afectado funda-
mentalmente pelo desfasamento entre as es-
timativas de emissão de cartões de cidadão e 
o volume real de emissão. Com o nível desta 
actividade a atingir cerca de 30 % do previsto, 
e com a dimensão de recursos humanos, técni-
cos e logísticos adequados aos valores que es-
tavam contratados, a demonstração de resul-
tados da empresa evidencia a quebra de cerca 
de 5 milhões de euros de menores margens 
que o previsto. 

A principal consequência acaba por ser um di-
ferimento forçado no efeito das medidas de di-
minuição de custos e de efi ciência operacional 
que o conselho de administração vem a dese-
nhar e introduzir na empresa.

Apesar daqueles factores, o ano de 2008 fi n-
dou com a rentabilidade dos capitais próprios a 
atingir 5,4 % e a rentabilidade operacional das 
vendas os 9,6 %, valores considerados satis-
fatórios tendo em conta o enquadramento da 
actividade da empresa ao longo deste ano e o 
abrandamento progressivo da economia no de-
correr do ano.

Cabe, entretanto, referir que a INCM continua 
a apresentar, ao longo dos últimos anos, de-

Taxas médias de crescimento anual

Período de 15 anos           
(1994- 2008)

Média
aritmética

Média
geométrica

Volume de negócios 6% 4%

Resultados operacionais 22% 5%

Resultados líquidos 12% 5%

Capital próprio 15% 5%

Activo líquido 8% 7%

sempenhos muito positivos, ilustrados no qua-
dro seguinte:

A sustentabilidade daquelas taxas de cresci-
mento permite encarar com um  optimismo pon-
derado o desenvolvimento da empresa, susten-
tado em outros produtos e serviços. O volume de 
negócios foi de cerca de 69,5 milhões de euros, 
o que representa um acréscimo em relação ao 
ano anterior em cerca de 4 milhões de euros.  

Evolução da rentabilidade e mix de produtos

% serviços no total
Rentabilidade 
operacional negócios

% impressos no total % moedas no total

O desempenho económico da INCM, que assenta 
na estabilidade da facturação dos «Anúncios» 
e no efeito potenciador que as áreas de moeda 
e produtos metálicos introduziam nas margens 
da empresa, foi afectado por novas variáveis. 
A importância destes dois produtos tem vindo 
a diminuir de forma muito expressiva. As de-
cisões governamentais sobre o preço do ser-
viço de disponibilização do Diário da República 
vieram colocar ao conselho de administração 
necessidades de uma reestruturação profunda 
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Produtividade (milhões de euros)

Produt. trabalho = VAB/Trabalhador

Intensidade capital. = Im. téc/trab.

Produt. trabalho = Produção/trabalhador

da empresa. O gráfi co seguinte mostra, numa 
série estatística longa, uma relação estreita 
entre a rentabilidade operacional e o volume de 
vendas de moeda corrente e de impressos. A 
correlação entre os resultados operacionais e o 
peso da facturação dos serviços na facturação 
total torna-se evidente.

O desempenho económico da INCM continua 
a ser condicionado pelo período de recupera-
ção dos investimentos realizados para dotar a 
empresa de capacidades de produção de novos 
produtos, pela diminuição do peso dos custos 
fi xos e por uma maior efi cácia de utilização dos 
recursos directos de produção.

Os desempenhos da produtividade dos diferen-
tes recursos utilizados pela empresa começam 
a dar sinais positivos. Ao longo de 2007 e 2008 
conseguiu-se obter uma diminuição relevante 
no número de colaboradores. Da alteração do 
mix de actividades variáveis da empresa e das 
medidas de reestruturação entretanto tomadas 
resultou que os indicadores de produtividade, 
calculados com base no volume médio de co-
laboradores ao longo do ano, melhoraram em 
relação aos níveis do ano anterior. 

As medidas que a INCM tem tomado desde o 
ano de 2002, visando a diminuição de custos 

VAB per capita (preços constantes base 1994)
(mil euros)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Número de efectivos activos
(em 31de Dezembro)

1022 983 987 973 914 793 767

Absentismo (%) 8,6 7,6 6,6 6,4 6,5 6,2 6,4

Trabalho extraordinário sobre o total
de remunerações (%)

5,7 5,1 4,7 4,1 3,9 2,0 2,0

com pessoal, vão provocar melhorias na capacidade de absorção de ciclos negativos de vendas. 

Este tipo de medidas — rejuvenescimento da estrutura etária, aumento do nível de formação, 
combate ao absentismo, redução do trabalho extraordinário e por turnos, aumento de medidas 
preventivas em relação a acidentes de trabalho — acabará por benefi ciar a produtividade dos re-
cursos humanos e diminuir o peso dos custos com pessoal nas margens dos produtos. 

As medidas tomadas com vista a incentivar a antecipação de reformas e a cessação de contratos de 
trabalho por mútuo acordo conduziram a que nos últimos dois anos a empresa tivesse diminuído o 
seu quadro de pessoal dos 973 colaboradores em fi nais de 2005 para 767 nos fi nais de 2008.  
 
O efeito nos custos com pessoal será mais evidente ao longo dos anos de 2009 e 2010.
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Resultados a custeio variável, corrigidos
de reestruturação da empresa e de subsídios

2004 2005 2006 2007 2008

Volume de negócios 114 037 81 650 80 353 65 658 69 495

Outros proveitos operacionais 3 690 5 212 2 031 4 956 3 061

Proveitos operacionais 117 727 86 862 82 384 70 524 72 556

Custos variáveis 37 426 19 738 20 292 17 747 17 856

Margem de contribuição 80 301 67 124 62 092 52 777 54 700

Custos fi xos 50 895 46 773 46 579 49 161 47 910

Resultado operacional corrigido 29 406 20 351 15 513 3 616 6 790

Subsídios 0 0 0 5 500 5 885

Reestruturação 0 4 155 5 811 7 626 6 129 

Resultado operacional contabilístico 29 406 16 196 9 702   1 490 6 546

Resultados fi nanceiros líquidos 417 - 724 - 163 341 179

Resultados correntes 29 823 15 472 9 539 1 831 6 725

Resultados extraordinários 1 143 - 242 - 162 4 581 - 517

Resultados antes de impostos 30 966 15 230 9 377 6 412 6 208

Impostos sobre lucros 8 114 3 937 2 422 1 685 1 507

Resultados líquidos 22 852 11 293 6 955 4 727 4 701

Nota. — Resultado operacional corrigido = resultado operacional contabilístico + indemnizações por cessação de contrato de trabalho +   
+ prestação de capital e juros defi nida por decreto-lei à Caixa Geral de Aposentações - subsídios à exploração.

O perfi l de risco económico da INCM revela 
os efeitos do peso dos custos fi xos. Os próxi-
mos exercícios evidenciarão os resultados das 
medidas tomadas para  alterar a estrutura de 
funcionamento, em especial nas áreas da ca-
deia logística, aprovisionamento, comercial e  
produção, permitindo que o grau de dependên-
cia de custos fi xos diminua para valores mais 
favoráveis. 

Rendibilidade e crescimento 2004 2005 2006 2007 2008

Índice de outros proveitos operacionais 1,03 1,06 1,03 1,16 1,13

Margem de contribuição (%) dos proveitos 68,2 77,3 75,4 76,7 77,2

Margem de contribuição do negócio (%) 70,2 81,9 77,7 89,0 87,2

Efeito dos custos fi xos 0,37 0,24 0,16 0,03 0,11

Rendibilidade operacional vendas (%) 26,0 19,7 12,4 2,7 9,6

Rotação dos capitais investidos 0,55 0,54 0,51 0,42 0,48

Rendibilidade dos capitais investidos (%) 14,3 10,6 6,3 1,1 4,6

Efeito dos encargos fi nanceiros 1,01 0,96 0,98 1,23 1,03

Múltiplo da estrutura fi nanceira 2,44 1,99 1,89 1,79 1,63

Efeito fi nanceiro de alavanca 2,46 1,91 1,85 2,20 1,68

Efeito dos resultados extraordinários 1,04 0,98 0,98 3,50 0,92

Efeito fi scal 0,74 0,74 0,74 0,74 0,76

Rendibilidade do capital próprio (%) 27,1 14,7 8,5 6,3 5,4

Efeito da distribuição 0,7 1,0 1,0 0,2 1,0

Taxa de crescimento sustentável (%) 16,6 13,1 9,3 1,3 5,5

Taxa de crescimento nominal (%) 19,5 - 28,4 - 1,6 - 18,4 6,0

Ponto crítico operacional (10ˆ3€) (mil euros)
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anos.  As diminuições acentuadas das vendas 
destas famílias de produtos, ou por alterações 
dos mercados tradicionais (no caso das moedas 
metálicas) ou por caducidade de vida (no caso 
dos anúncios publicados na ex-3.ª série do DR), 
provocaram alterações profundas na composi-
ção das margens económicas, como também 
colocaram a tesouraria corrente da empresa em 
outro nível qualitativo e quantitativo.
No exercício fi ndo, ressaltam já as caracterís-
ticas dos novos produtos — maiores exigências 
em níveis de segurança, de investimento em 
existências de matérias-primas e de produtos 
em vias de fabrico, dada a sensibilidade dos 
produtos em causa (passaporte electrónico 
português e cartão de cidadão) e aumento dos 
prazos de recebimento por razões contratuais.

A retenção de volume de negócios para efeito 
de fi nanciamento das necessidades de fundo 
de maneio manteve-se, contudo, em níveis con-
troláveis, conforme mostra o quadro seguinte:

Necessidades de fundo de maneio/valor
de negócios (%)

2004 2005 2006 2007 2008

12 4 11 21 16

Mantendo-se o rigor que a empresa tem pra-
ticado até agora, os efeitos das característi-
cas fi nanceiras dos novos produtos e as con-
sequências da queda do volume de venda de 
«anúncios» poderão ser absorvidos, até porque 
a empresa tem conseguido fi nanciar os inves-
timentos de pay-out mais longo com fi nancia-
mentos adequados. 

O gráfi co apresentado sintetiza a situação do ci-
clo fi nanceiro de exploração, expresso em dias 
de vendas, evidenciando os mesmos efeitos de 
rigor na  gestão fi nanceira de curto prazo.

Os próximos exercícios económicos não vão faci-
litar a estabilidade destes indicadores. Cabe refe-
rir que a partir de 2007 torna-se visível o esforço 
de investimentos em capital circulante que a em-
presa teve de encetar, com consequências claras 
no aumento das necessidades cíclicas. 

A INCM está a tomar medidas que permitam 
diminuir os efeitos conjugados de um aumento 
de actividade com o investimento em necessi-
dades de fundo de maneio. 

2 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

A INCM intensifi cou o esforço de modernização 
tecnológica, na sequência das alterações que 
os seus produtos e serviços foram induzindo 
na sua estrutura produtiva. Em termos de qua-
lidade e de alta segurança, a sofi sticação dos 
produtos tem obrigado a investimentos muito 
elevados, que se caracterizam, normalmente, 
por períodos de recuperação muito longos. 

Os equipamentos e  tecnologia adquiridos para a 
produção do passaporte electrónico português 
e do cartão de cidadão são exemplos de uma 
crescente intensifi cação da relação capital-em-
prego. Por outro lado, como resultado de perío-
dos longos de recuperação dos investimentos, 
os desempenhos de rotação de capital imobili-
zado denotam tendências de agravamento.

O gráfi co apresentado revela a alteração da 
composição dos negócios e da modernização 
de equipamentos que a empresa tem operado 
desde 2002. Estas novas condicionantes têm 
conduzido a um novo tipo de gestão das origens 
de fundos  fi nanceiros nos últimos anos.

3 O CICLO FINANCEIRO

DE EXPLORAÇÃO

O ciclo fi nanceiro de exploração, quando anali-
sado pormenorizadamente, revela a importân-
cia que a gestão do ciclo do produto moeda e 
do produto «Anúncios» teve na gestão dos fl u-
xos fi nanceiros. As características fi nanceiras 
daqueles modelos de negócio condicionaram 
a gestão de tesouraria ao longo dos últimos 

Imobilizações

Imobiliz./trabalhador Rotação imobilizado

Mil euros Vezes
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4 RENTABILIDADE 

O ano de 2007 representou, para a INCM, o 
exercício da mudança, face à  alteração pro-
funda na obtenção da margem operacional dos 
negócios. 

Para além dos efeitos do fi m dos negócios 
gerados pelo Diário da República, a empresa 
teve, num curto período, de se apetrechar com 
equipamentos,  conhecimentos tecnológicos e 
recrutar alguns novos colaboradores para ini-
ciar a produção, em grande escala, de produ-
tos como o livro de reclamações, documento 
único automóvel, passaporte electrónico por-
tuguês e cartão de cidadão (para a produção 
deste último a empresa já investiu mais de 8 mi-
lhões de euros em equipamentos, para além 
de ter tido que assumir custos de transferên-
cia tecnológica).

Ciclo fi nanceiro de exploração em dias de vendas 
(2002- 2008)

Duração das necessidades cíclicas

Duração dos recursos cíclicos

Ciclo fi nanceiro de exploração

Síntese do fl uxo de caixa 2004 2005 2006 2007 2008

Excedente bruto de exploração 36 918 28 044 22 403 18 769 22 950

Acr. das necessidades em fundo de maneio brutas (29 561) (9 209)   5 690 6 091 (2 516)

Fluxo de caixa operacional antes de impostos 66 479 37 253 16 713 12 678 25 466

Resultados extraordinários 1 143 (242) (162) 4 581 (517)

Anulação de provisões (-) - - - - -

Impostos sobre lucros (-) 8 114 3 937 2 422 1 685 1 507

Proveitos fi nanceiros (+) 1 247 2 952 3 131 3 189 3 030

Despesas fi nanceiras (-) 830 3 676 3 294 2 848 2 850

Meios dispon. p/ decisões estratégicas 59 925 32 350 13 966 15 915 23 622

No relatório referente ao exercício de 2006, o 
conselho de administração alertava já  para 
esta situação, ao referir, que «(...) o esforço fi -
nanceiro para aqueles investimentos, as mar-
gens diminutas, a contratação de pessoal espe-
cializado e as intervenções nos espaços físicos 
da empresa para acolher novos equipamentos 
acabaram por afectar a rentabilidade económi-
ca no ano de 2006, efeitos que se estima perdu-
rarem em 2007 e parte de 2008(...)». 

O ano de 2008 já se assume como ano de início 
de uma nova empresa. Naturalmente que estes 
períodos de alteração profunda do mix de pro-
dutos, de composição e afectação de recursos 
internos e de alterações organizacionais inter-
nas têm consequências na rentabilidade dos ca-
pitais investidos e no desempenho da empresa. 
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Mas, tal como temos vindo a demonstrar, a transposição destes estádios de crescimento tem sido 
efectuada com um mínimo de perturbação económica, fi nanceira corrente e de rentabilidade.
 A rentabilidade dos capitais investidos, medida através do EBITDA, atingiu níveis que merecem 
destaque, tendo em conta os condicionalismos que se verifi caram ao longo do ano. As estimativas 
constantes no nosso Plano Económico Financeiro para 2008/2009 são já ilustrativas do início da 
recuperação económica da empresa.

2005 2006 2007 2008

EBITDA (M€) 30,8 25,4 21,0 19,6

EBITDA/vol. negócios (%) 37,7 31,6 32,1 28

EBITDA/capitais investidos (%) 20,2 16,1 13,4 13,5

EBITDA = Resultado líquido + impostos s/ lucros + amortizações + custos de pessoal referentes a reestruturação + custos com serviço 
da dívida perante CGA - subsídios recebidos.

Indicadores de rentabilidade do accionista 2004 2005 2006 2007 2008(1)

Rentabilidade do capital próprio* (%) 36 17 9 6 6

Distribuição de resultados em dividendos (%) 21 - - 60 63

Dividendos/capital próprio* (%) 8 - - 3,4 3,5

* Capital próprio considerado como não incluíndo o resultado do exercício.
(1) Dados segundo proposta de aplicação de resultados.

Os sinais evidentes de uma diminuição consistente dos custos com pessoal (que representavam 
cerca de 40 % do total dos custos operacionais em 2005) e o elevado grau de probabilidade de 
cumprimento dos objectivos principais do Plano para 2008, levaram o conselho de administração 
a retomar a política de remuneração dos capitais próprios.

5 ESTRUTURA FINANCEIRA

Os indicadores fi nanceiros sobre o balanço da INCM espelham os resultados das duas grandes 
áreas da gestão fi nanceira: a do ciclo fi nanceiro de exploração e a gestão fi nanceira de médio e 
longo prazos, na qual a estrutura de capitais é fundamental. Os gráfi cos seguintes espelham a 
estrutura de capitais da empresa, tornando-se bem visível a estabilização da política fi nanceira ao 
longo dos dois últimos anos.  As aplicações de capital centram-se, fundamentalmente, no activo 
económico (cuja importância crescente é visível no gráfi co) e na manutenção de activos fi nan-
ceiros líquidos que visam cobrir o serviço da dívida perante a Caixa Geral de Aposentações que 
resultou da transferência do Fundo de Pensões para aquela instituição. De notar que se conseguiu 

Activo funcional

Activo fi xo de exploração

Necessidades do fundo de maneio

Activo fi nanceiro

Capitais investidos

Capital próprio

Capitais permanentes

Tesouraria passiva
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diminuir o peso crescente do capital alheio de curto prazo no fi nanciamento das actividades, per-
mitindo a manutenção de uma capacidade produtiva tecnologicamente avançada, com um custo 
de capital em níveis aceitáveis. 

O mapa de serviço da dívida para com a CGA é de 33,6 milhões de euros, a pagar até fi nais do ano 
de 2012, incluindo aquele valor capital e juros (taxa fi xa de 4 %). 

Neste momento, a INCM usufrui de fundos provenientes de endividamento bancário, remunerados 
a uma taxa média (efectiva anual) de 3,2 % e aplicou fl uxos fi nanceiros em produtos fi nanceiros que 
são remunerados à taxa de 4,8 %. Assim, a INCM usufruíu de um diferencial positivo entre as taxas 
activas e passivas de 1,6 %. 

Deve salientar-se que as aplicações estão a ser remuneradas quase 2 % acima da taxa média do 
mercado e que os empréstimos estão a ter um custo médio com uma margem apenas de 0,3 % aci-
ma da taxa média do mercado (não existe qualquer garantia ou aval nos empréstimos em causa).

Estes diferenciais de taxas provocam ganhos fi nanceiros maiores que os da média do mercado e 
fi nanciamentos contraídos com custos inferiores aos do mercado.

Por último, devemos referir que a dívida perante a CGA continua a estar coberta com um nível 
que induz segurança — face aos 42,7 milhões de euros de serviço da dívida esperado, a empresa 
dispõe de cerca de 59,3 milhões de euros de aplicações. Os indicadores a seguir apresentados são 
elucidativos da política de fi nanciamento que a empresa tem conseguido manter:

Aplicações e dívida Milhões de euros

Aplicações

Valor aplicado em instituições fi nanceiras 58,4 Rácio de cobertura

Juros esperados 1,2 Valor aplicações/(valor dívida 
bancária + valor actual dívida à CGA)

Taxa média anual das aplicações 4,805%

Informação

Taxa Euribor 3M 2,892% Dez- 08 Dez- 07

Empréstimos bancários (curto prazo) 15,5 1,19 0,96

Empréstimos (médio e longo prazos) 1,1

Leasings 2,7

Taxa média anual dos descobertos

e empréstimos utilizados 3,243%
Rácio de cobertura CGA

Dívida à CGA Aplicações/valor actual à dívida da CGA

Valor em dívida, de capital e juros, até 2012 33,6 Dez- 08 Dez- 07

Taxa de juro 4,000% 1,97 1,59

Análise do equilíbrio fi nanceiro 2005 2006 2007 2008

Endividamento (passivo/activo) 58% 53% 50% 45%

Estrutura do endividamento (passivo curto prazo/passivo) 56% 56% 62% 67%

Capacidade de reembolso do capital alheio (anos) 4,0 5,3 4,8 3,7

Cobertura dos encargos fi nanceiros 7,6 6,8 6,6 8,1

Liquidez geral 1,7 1,7 1,8 1,8
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Balanço funcional 2005 2006 2007 2008

Activo funcional

Activo incorpóreo 994 4 561 5 259 5 015

Activo corpóreo 52 456 55 595 53 633 48 305

Activo fi xo de exploração 53 450 60 156 58 892 53 320

Necessidades cíclicas 31 817 30 126 31 211 29 050

Recursos cíclicos 28 461 21 303 17 238 17 986

Necessidades do fundo de maneio 3 356 8 823 13 973 11 064

Activo económico 56 806 68 979 72 865 64 384

Investimentos fi nanceiros 29 316 25 937 21 776 18 323

Tesouraria activa 66 229 62 482 62 805 62 147

Activo fi nanceiro 95 545 88 419 84 581 80 470

Activo económico e fi nanceiro 152 351 157 398 157 446 144 854

Capital funcional

Capital próprio 76 413 83 369 88 098 89 017

Capitais alheios permanentes 46 365 42 125 33 066 24 007

Capitais permanentes 122 778 125 494 121 164 113 024

Tesouraria passiva 29 573 31 905 36 281 31 828

Capital investido 152 351 157 399 157 445 144 852
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IV. PROPOSTA DE APLICAÇÃO
DE RESULTADOS
A proposta de aplicação de resultados tem em linha de conta os seguintes factores:

i) A manutenção futura de uma política de distribuição de resultados ao accionista;

ii) A distribuição de parte dos lucros pelos colaboradores, com base em critérios que premeiem os 
esforços desenvolvidos, consubstanciados nos resultados que a empresa atingiu.

Assim, e em cumprimento do estabelecido no artigo 27.º dos Estatutos, propõe-se que o resultado 
líquido apurado no exercício de 2008, deduzido do montante previsto do imposto sobre rendimen-
to de pessoas colectivas e da correspondente derrama municipal de 4 701 037,24 €, seja aplicado 
da seguinte forma:

EUR

Reserva legal   940 207,45

Dividendos para
o accionista

2 820 622,34

Lucros distribuídos
pelos colaboradores

940 207,45
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conselho de administração apresenta os seus 
agradecimentos ao conselho de administração 
da PARPÚBLICA e ao fi scal único pela forma 
como acompanharam e apoiaram o desenrolar 
da actividade da empresa, bem como aos mem-
bros dos conselhos editorial e numismático 
pela sua contribuição e empenho. 

Uma palavra de agradecimento e reconheci-
mento é devida a todas as instituições que per-
mitiram que a INCM mantivesse o seu processo 
de desenvolvimento e de modernização, nomea-
damente os diversos órgãos e instituições da 
administração central e local, as instituições 
fi nanceiras, clientes e fornecedores. 

Uma palavra fi nal a todos quantos integram a 
Comunidade INCM, colaboradores do quadro 
da INCM, trabalhadores que asseguram fun-
ções supletivas das nossas instalações e força 
da Polícia de Segurança Pública, localizada no 
edifício da Casa da Moeda.

O contributo de todos para os resultados alcan-
çados e prestígio da INCM na sociedade é de 
destacar. A imagem pública de que a empresa 
desfruta a todos se deve. Por isso a palavra de 
reconhecimento que o conselho de adminis-
tração aqui deixa, sabendo que no futuro pode 

continuar a contar com todos para uma INCM 
competitiva, solidária e responsável ambiental, 
social e empresarialmente.
A comunidade INCM terá, em 2009, um ano de 
desafi os. Os projectos em desenvolvimento no 
domínio da certifi cação lógica, do arquivo digi-
tal, a par de novas linhas de produção na área 
de cartões bancários, devem ser consolidados.

Eventuais ajustamentos orgânicos e funcio-
nais, para adaptação da estrutura à estratégia, 
deverão ter lugar, sem colocar em causa a na-
tureza e a fi nalidade da empresa.

Para a implementação das medidas que se 
mostrarem adequadas o envolvimento de to-
dos, mais que uma necessidade, é uma exigên-
cia organizacional. A sobrevivência da INCM, 
no médio e longo prazos, também se desenha 
com a concretização das medidas em curso. 

Uma intervenção activa da Comunidade INCM 
nesta viragem é crucial para assegurar o seu 
sucesso futuro.

Lisboa, 18 de Fevereiro de 2009.

O Conselho de Administração.
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1 BALANÇO

Activo

Em euros 2008 2007

Activo bruto
Amortizações

e ajustamentos
Activo liquido Activo liquido

Imobilizado
Imobilizações incorpóreas
    Despesas de instalação 485 666 419 412 66 254 129 934
    Despesas de investigação e desenvolvimento 3 522 329 1 443 277 2 079 052 2 359 728
    Propriedade industrial e outros direitos 4 092 746 2 025 731 2 067 015 2 075 780
    Trespasses 191 204 191 204 0 0
    Imobilizações em curso 776 326 776 326 398 040
    Adiant.  p/ conta imobilizações incorpóreas 26 400 26 400 295 100

9 094 671 4 079 624 5 015 047 5 258 582
Imobilizações corpóreas
    Terrenos e recursos naturais 8 014 593 8 014 593 8 014 593
    Edifícios e outras construções 43 412  363 25 265 514 18 146 849 19 217 398
    Equipamento básico 63 010 190 51 433 589 11 576 601 14 598 981
    Equipamento de transporte 1 138 011 1 104 250 33 761 87 591
    Ferramentas e utensílios 294 191 264 528 29 663 26 330
    Equipamento administrativo 10 205 675 8 778 517 1 427 158 1 710 056
    Taras e vasilhame 12 735 12 735 0 0
    Outras imobilizações corpóreas 8 611 323 110 8 611 213 8 607 479
    Imobilizações em curso 465 123 465 123 1 371 023
    Adiant.  p/ conta imobilizações corpóreas 0 0

135 164 204 86 859 243 48 304 961 53 633 451
Investimentos fi nanceiros
    Partes capital em empresas associadas 358 517 358 517 336 028
    Empréstimos a empresas associadas

358 517 0 358 517 336 028
Circulante
Existências
    Matérias-primas, subsidiárias e consumo 8 303 668 35 898 8 267 770 6 453 290
    Produtos e trabalhos em curso 1 370 093 1 370 093 1 427 957
    Subprodutos desperdícios resíd.  e refugos 306 862 144 763 162 099 193 193
    Produtos acabados e intermédios 9 979 274 4 411 629 5 567 645 5 957 801
    Mercadorias 145 426 48 661 96 765 310 935

20 105 323 4 640 951 15 464 372 14 343 176
Dívidas de terceiros — Médio e longo prazos
    Outros devedores 1 304 215 1 304 215 0 0

1 304 215 1 304 215 0 0
Dívidas de terceiros — Curto prazo
    Clientes, c/c 11 503 002 11 503 002 14 031 839
    Clientes de cobrança duvidosa 526 661 419 121 107 540 162 220
    Adiantamentos a fornecedores 120 262 120 262 2 904
    Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 0 70 954
    Estado e outros entes públicos 1 305 909 1 305 909 2 057 946
    Outros devedores 549 883 549 883 541 131

14 005 717 419 121 13 586 596 16 866 994
Títulos negociáveis
    Outros títulos negociáveis 10 250 000 10 250 000 12 340 243

10 250 000 0 10 250 000 12 340 243
Depósitos bancários e caixa
    Depósitos bancários 50 595 357 50 595 357 49 392 323
    Caixa 211 161 211 161 7 494

50 806 518 50 806 518 49 399 817
Acréscimos e diferimentos
    Acréscimos de proveitos 745 447 745 447 751 738
    Custos diferidos 17 962 723 17 962 723 21 439 856
    Activos por impostos diferidos 345 915 345 915 313 928

19 054 085 19 054 085 22 505 522
          Total de amortizaçöes 90 938 867
          Total de ajustamentos 6 364 287

Total do activo 260 143 250 97 303 154 162 840 096 174 683 813

31 de Dezembro de 2008
O Director Financeiro O Conselho de Administração
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Capital próprio e passivo

Em euros 2008 2007

Capital próprio

  Capital 27 445 000 27 445 000

  Ajust. partes capital fi liais e associadas - 329 083 - 329 083

  Reservas de reavaliação 2 006 299 2 006 299

Reservas

    Reservas legais 31 901 103 30 955 709

    Outras reservas 23 292 682 808 992

Resultados transitados 22 483 690

84 316 001 83 370 607

Resultado líquido do exercício 4 701 037 4 726 972

Total do capital próprio 89 017 038 88 097 579

Passivo

Provisões

    Outras provisões 8 801 608 8 670 844

8 801 608 8 670 844

Dívidas a terceiros — Médio e longo prazos

   Dívidas a instituições de crédito 1 106 250 2 531 250

   Outros credores — CGA 22 901 404 30 535 071

24 007 654 33 066 321

Dívidas a terceiros — Curto prazo

  Dívidas a instituições de crédito 15 503 343 19 046 194

  Adiantamentos por conta de vendas 256 902 80 916

  Fornecedores conta corrente 5 683 411 4 173 422

  Fornecedores — Facturas em recepção e conferência 556 745 233 570

  Adiantamento de clientes 44 963

  Fornecedores de imobilizado, c/c 2 737 435 2 964 895

  Estado e outros entes públicos 3 210 496 4 495 100

  Outros credores 8 279 280 8 210 421

36 227 612 39 249 481

Acréscimos e diferimentos

  Acréscimos de custos 4 597 006 5 252 733

  Proveitos diferidos 170 311 313 797

  Passivos por impostos diferidos 18 867 33 058

4 786 184 5 599 588

Total do passivo 73 823 058 86 586 234

Total do capital próprio e do passivo 162 840 096 174 683 813

31 de Dezembro de 2008

O Director Financeiro O Conselho de Administração
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2 BALANÇO HISTÓRICO — ACTIVO

 Em milhares de euros

 2004 2005 2006 2007 2008

Activo

Imobilizado

Imobilizado incorpóreo 4 315 4 706 3 420 6 839 8 292

Amortizações - 2 691 - 3 927 - 877 - 2 274 - 4 080

Incorpóreo em curso 143 215 2 018 693 803

Imobilizado corpóreo 118 082 119 402 128 377 132 535 134 699

Corpóreo em curso 2 594 2 993 1 974 1 371 465

Amortizações - 67 450 - 69 938 - 74 755 - 80 273 - 86 859

Imobilizado  fi nanceiro 550 233 281 336 359

Imobilizado  bruto 125 684 127 548 136 068 141 774 144 617

Amortizações - 70 141 - 73 865 - 75 632 - 82 546 - 90 939

Imobilizado  líquido 55 544 53 683 60 437 59 228 53 679

Circulante

Existências

Matérias-primas, subs., consumo 8 469 5 648 5 567 6 555 8 304

Ajustamentos - 157 0 - 101 - 36

Produtos acabados 8 573 7 679 8 179 9 797 9 979

Ajustamentos - 2 477 - 3 108 - 3 160 - 3 839 - 4 412

Mercadorias 479 253 347 361 145

Ajustamentos - 39 - 52 - 50 - 49

Subprodutos 872 3 240 159 193 307

Ajustamentos - 145

Prod. vias fabrico 1 084 576 1 164 1 428 1 370

Valor bruto existências 19 476 17 397 15 416 18 334 20 105

Ajustamentos - 2 633 - 3 148 - 3 212 - 3 990 - 4 641

Valor liquido existencias 16 843 14 249 12 204 14 343 15 464

Dívidas de terceiros — Médio l.  prazo

Devedores 701 826 956 1 141 1 304

Ajustamentos - 701 - 826 - 956 - 1 141 - 1 304

Valor liquido 0 0 0 0 0

Dívidas de terceiros — Curto prazo

Clientes 8 009 12 384 13 028 14 032 11 503

Clientes cobrança duvidosa 239 385 786 839 527

Ajustamentos - 218 - 355 - 514 - 677 - 419

Adiantam.  a fornecedores 3 5 36 74 120

Estado e outros entes públicos 6 706 4 296 3 407 2 058 1 306

Outros devedores 48 305 854 1 180 541 550

Ajustamentos      

Valor bruto div.  de terceiros 63 262 17 923 18 436 17 544 14 006

Ajustamentos - 218 - 355 - 514 - 677 - 419

Valor liquido div. de terceiros 63 044 17 568 17 922 16 867 13 587

Títulos negociáveis 16 999 11 113 12 300 12 340 10 250

Depósitos bancários e caixa

Dep.  a prazo e à ordem 41 628 53 351 49 411 49 392 50 595

Caixa 7 7 6 8 211

41 635 53 358 49 418 49 400 50 806

Acrésc.  diferimentos

Acrésc. proveitos 269 934 502 752 745

Custos diferidos 33 785 29 680 25 656 21 440 17 963

Activos por impostos diferidos 193 227 263 314 346

34 247 30 841 26 421 22 506 19 054

Total do activo 302 005 259 006 259 016 263 038 260 143

Amortizações e ajustamentos - 73 693 - 78 194 - 80 314 - 88 354 - 97 303

Total do activo líquido 228 311 180 812 178 702 174 684 162 840
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 Em milhares de euros

 2004 2005 2006 2007 2008

Capital próprio

Capital social 27 445 27 445 27 445 27 445 27 445

Ajustamentos partes capital - 329 - 329 - 329 - 329

Reservas reavaliação 18 925 18 925 19 275 2 006 2 006

Reservas 39 056 32 864 30 373 31 765 31 901

Resultados transitados - 22 564 - 13 784 - 350 22 484 23 293

Resultado líquido exercício 22 851 11 293 6 957 4 727 4 701

Total do cap.  próprio 85 713 76 414 83 371 88 098 89 017

Passivo      

Outras provisões 292 14 122 14 097 8 671 8 802

292 14 122 14 097 8 671 8 802

Passivo médio l. prazo

Outros credores — CGA 55 968 45 802 38 169 30 535 22 901

Empréstimos  bancários 1 313 563 3 956 2 531 1 106

57 281 46 365 42 125 33 066 24 008

Passivo curto prazo

Empréstimos  bancários 46 114 9 541 13 088 19 046 15 503

Adiantamentos p/conta vendas 3 272 6 321 253 81 257

Fornecedores c/c 4 924 4 056 6 806 4 173 5 683

Fornec  c/ recep.  Conferência 126 139 1 490 234 557

Outros accionistas (sócios) 13 578

Adiantamentos  clientes 9 45 45

Fornecedores  imobilizado 875 1 206 252 2 965 2 737

    Estado e outros entes públicos 10 345 6 954 4 495 4 495 3 210

Outros credores — CGA 10 165 7 634 7 634 7 664

Outros credores 415 826 580 577 616

79 658 39 209 34 642 39 250 36 228

Acrésc.  diferimentos

Acréscimos  custos 4 741 4 280 4 223 5 253 4 597

Proveitos diferidos 488 333 185 314 170

Passivos por impostos diferidos 139 90 59 33 19

5 369 4 703 4 467 5 600 4 786

Total do passivo 142 598 104 398 95 331 86 586 73 823

Total do passivo e capital  próprio 228 311 180 812 178 702 174 684 162 840

3 BALANÇO HISTÓRICO — CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
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4 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Custos e perdas

Em euros 2008 2007

 Custo mercadorias vendidas e mat.  consumidas

    Mercadorias 189 488 2 350 652

    Matérias 13 341 724 13 531 212 10 280 318 12 630 970

 Fornecimentos e serviços externos 12 675 849 13 291 039

 Custos com o pessoal

    Remunerações 17 815 983 18 702 309

    Encargos sociais:

        Pensões

        Outros 13 022 535 30 838 518 15 876 854 34 579 163

 Amortizaçöes do imobilizado corpóreo e incorpóreo 9 263 427 8 524 637

 Ajustamentos 881 442 1 128 227

 Provisões 130 764 10 275 633 0 9 652 864

 Impostos 3 569 975 3 457 707

 Outros custos e perdas operacionais 1 003 869 4 573 844 921 806 4 379 513

                      (A) 71 895 056 74 533 549

 Juros e custos similares

    Outros 2 850 049 2 850 049 2 848 278 2 848 278

                      (C) 74 745 105 77 381 827

 Custos e perdas extraordinários 1 193 427 2 659 366

                      (E) 75 938 532 80 041 193

 Imposto s/rendimento do exercício 1 507 229 1 684 991

                      (G) 77 445 761 81 726 184

 Resultado líquido do exercício 4 701 037 4 726 972

82 146 798 86 453 156

31 de Dezembro de 2008

O Director Financeiro O Conselho de Administração
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Proveitos e ganhos

Em euros 2008 2007

 Vendas

    Mercadorias 250 986 2 441 738

    Produtos 57 895 807 50 606 755

 Prestações de serviços 11 347 863 69 494 656 12 518 710 65 567 203

 Variação da produção 1 074 149 2 745 410

 Trabalhos para a própria empresa 839 613 1 397 025

 Proveitos suplementares 631 766 675 217

Indemnizações compensatórias 5 885 000 5 500 000

 Outros proveitos e ganhos operacionais 191 068 135 884

 Reversões de amortizações e ajustamentos 324 843 7 032 677 2 631 6 313 732

                      (B) 78 441 095 76 023 370

 Ganhos em empresas do grupo e associadas 22 489 55 203

 Rendim.  títulos negoc. out. aplic. fi nanceiras

    Outros 558 090 540 366

 Outros juros e proveitos similares

    Outros 2 448 755 3 029 334 2 593 617 3 189 186

                      (D) 81 470 429 79 212 556

 Proveitos e ganhos extraordinários 676 369 7 240 600

                      (F) 82 146 798 86 453 156

Resumo

   Resultados operacionais:            (B)-(A)= 6 546 039 1 489 821

   Resultados fi nanceiros :              (D-B)-(C-A)= 179 285 340 908

   Resultados correntes:                 (D)-(C)= 6 725 324 1 830 729

   Resultados antes de impostos:    (F)-(E)= 6 208 266 6 411 963

   Resultado líquido do exercício:   (F)-(G)= 4 701 037 4 726 972

31 de Dezembro de 2008

O Director Financeiro O Conselho de Administração
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5 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA — HISTÓRICAS

 Em milhares de euros

 2004 2005 2006 2007 2008

Vendas mercadorias 1 749 892 1 156 2 442 251

Vendas produtos 81 219 47 975 56 743 50 607 57 896

Prestações de serviços 31 069 32 783 22 454 12 519 11 348

Total vendas e prest. serviços 114 037 81 650 80 354 65 567 69 495

Variação produção 2 375 2 418 - 859 2 745 1 074

Valor de produção 116 412 84 067 79 494 68 313 70 569

Trabalhos p/ própria empresa 270 1 371 1 298 1 397 840

Proveitos suplementares 779 927 1 409 675 632

Indemnizações compensatórias 5 500 5 885

Outros prov. ganhos operacionais 266 339 186 136 191

Reversões de amortz.  ajustamentos 74 157 3 325

Total proveitos 117 800 86 861 82 386 76 023 78 441

Custo vendas 29 074 13 010 12 394 12 631 13 531

Fornecimentos serviços  externos 15 988 14 424 14 195 13 291 12 676

Custos com pessoal 30 590 31 803 32 540 31 108 29 650

Indemnizações cessação contrato 6 64 1 656 3 471 1 188

Amortizações 7 159 6 714 6 537 8 525 9 263

Ajustamentos 353 933 354 1 128 881

Provisões  47 131

Impostos 3 410 1 934 3 462 3 458 3 570

Out. custos e perdas operacionais 1 741 1 738 1 545 922 1 004

Total custos operacionais 88 320 70 666 72 683 74 534 71 895

Resultado operacional 29 479 16 195 9 703 1 490 6 546

Custos fi nanceiros 830 3 676 3 294 2 848 2 850

Proveitos fi nanceiros 1 247 2 952 3 132 3 189 3 029

Resultado corrente 29 896 15 472 9 540 1 831 6 725

Custos extraordinários 493 1 713 1 086 2 659 1 193

Proveitos extraordinários 1 562 1 472 925 7 241 676

Resultado antes impostos 30 966 15 230 9 379 6 412 6 208

Provisão para impostos s/ lucros 8 114 3 937 2 422 1 685 1 507

Resultado líquido 22 851 11 293 6 957 4 727 4 701
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Em euros 2008 2007

Vendas e prestação de serviços 69 539 923 64 550 523

Custo das vendas e prestação de serv. - 13 531 212 - 12 630 970

Variação da produção 1 074 149 2 745 410

   Resultado bruto 57 082 860 54 664 963

Outros proveitos e ganhos operacionais 8 346 710 - 14 951 154

Custos auxiliares de produção - 25 383 622 26 016 009

Custos comerciais - 5 473 271 6 515 628

Custos de distribuição - 81 864 89 805

Custos de armazenamento - 1 555 573 950 991

Custos logisticos - 1 637 437 1 040 796

Custos administrativos - 25 901 482 29 050 711

Outros custos e perdas operacionais - 1 003 869 921 938

   Resultados operacionais 6 029 889 6 071 035

Custo líquido de fi nanciamento - 2 850 957 2 848 258

Ganhos (perdas) em outros investimentos 3 029 334 - 3 189 185

   Resultados correntes 6 208 266 6 411 962

Resultados extraordinários 0

   Resultado antes de impostos 6 208 266 6 411 962

Imposto sobre o resultado - 1 507 229 - 1 684 991

  

   Resultado líquido 4 701 037 4 726 972

31 de Dezembro de 2008

O Director Financeiro              O Conselho de Administração

6 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES
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7 BALANÇO POR ÁREA DE NEGÓCIO

Em milhares de euros

 Gráfi ca           Metálica Contrastarias
Restantes 

áreas
Total

Imobilizado bruto 80 197 12 101 5 758 46 562 144 619

Amortizações acumuladas 54 990 9 124 3 794 23 032 90 939

Imobilizado líquido 25 207 2 978 1 965 23 531 53 680

Dívidas a terceiros — Médio e longo prazos

Circulante

Existências 10 860 3 975 630 15 464

Clientes (2) 9 233 4 641 10 - 2 304 11 580

Outros 2 005 2 005

Disponibilidades

Titulos negociáveis 58 418 58 418

Depósitos bancários e caixa 2 639 2 639

Acréscimos e diferimentos 5 770 1 947 695 10 642 19 054

    

Total do activo 51 069 13 540 2 670 95 561 162 840

Capital próprio

Capital 27 445 27 445

Reservas e res. transitados 56 871 56 871

Resultado líquido do exercício 7 224 2 125 184 - 4 831 4 702

Total do capital próprio 7 224 2 125 184 79 485 89 017

Passivo

Provisões

Outras provisões 8 802 8 802

Dívidas a terceiros — Médio e longo prazos

Dívidas a instituiçöes de crédito 1 106 1 106

Outros credores — CGA 7 484 2 525 902 11 992 22 901

Fornecedores imobilizado 2 676 2 676

Dívidas a terceiros — Curto prazo

Fornecedores 5 586 247 450 6 282

Outros 10 983 3 014 671 12 601 27 269

Acréscimos e diferimentos 2 443 218 376 1 750 4 786

     

Total do passivo 30 278 6 003 1 948 35 594 73 822

Total do capital próp.  e passivo 37 502 8 128 2 132 115 079 162 840



B | DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

63

8 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR ÁREA DE NEGÓCIO

Valores em milhares de euros

 Gráfi ca
Produtos 

Metálicos
Contrast 

Restantes 
áreas

Total

Vendas e prest.  serviços 55 766 11 851 1 384 540 69 541

Custo das vendas e custos directos - 22 093 - 4 889 - 3 256 - 252 - 30 489

Margem I 33 674 6 962 - 1 872 288 39 052

Custos indirectos (dep. produtivos) - 9 061 - 1 563 - 45 0 - 10 670

Indemnização compensatória 1 635 0 4 250 0 5 885

Margem II 26 248 5 399 2 333 288 34 267

Custos e proveitos operacionais direc.
imputáveis às AN

- 9 487 - 1 303 - 945 0 - 11 736

Margem antes custos de estrutura 16 760 4 095 1 387 288 22 531

Custos de estrutura - 7 503 - 1 360 - 1 166 - 3 513 - 13 543

Org. sociais (RH) - 588 - 91 - 155 - 500 - 1 334

Sistemas de informação (RH) - 977 - 152 - 258 - 831 - 2 219

Qualidade; documentação; auditoria interna 
(RH)

- 474 - 74 - 125 - 403 - 1 076

Dep. Financeiro (vendas) - 2 165 - 460 - 54 - 21 - 2 699

Dep. Jurídico (vendas) - 344 - 73 - 9 - 3 - 429

Dep.  Recursos Humanos (RH) - 545 - 85 - 144 - 463 - 1 237

Dep. Comercial (vendas) - 11 - 2 0 0 - 14

Dep. de Apoio à Produção (vendas) - 682 - 145 - 17 - 7 - 850

Dep. de compras (vendas) - 210 - 45 - 5 - 2 - 262

Órgãos trabalhadores CGT+ GDCT + SHST 
(RH)

- 6 - 1 - 2 - 5 - 13

Instalações (RH) - 786 - 122 - 208 - 668 - 1 784

Centro de custo INCM (RH) - 716 - 111 - 189 - 609 - 1 625

Custos de manutenção e produção interna 
(RH)

- 137 - 21 - 36 - 116 - 310

Diferença de imputação do IVA pro-rata 
(vendas isentas)

- 1 376 - 479 0 0 - 1 856

Resultado operacional 7 744 2 235 185 - 3 341 6 823

Custos e proveitos fi nanceiros - 23 - 1 - 3 205 179

Custos e proveitos extraordinários 20 - 98 3 - 186 - 262

Diferença entre ópticas analítica e fi nanceira - 518 - 11 0 - 3 - 532

Reavaliação de custos standard - 290 - 5 0 0 - 295

Wip negativo - 228 - 7 0 0 - 235

Outras diferenças 0 0 0 - 3 - 3

Resultado antes de imposto 7 224 2 125 184 - 3 324 6 208

Os custos de estrutura assinalados foram imputados pelos critérios referidos entre parêntesis à frente de cada custo: número de colabo-
radores (RH) ou volume de vendas (vendas) até ao período em análise. 
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9 RESUMO DAS VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

(VALORES HISTÓRICOS)

Valores em milhares de euros

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mercadorias 529 397 813 638 1 446 1 748 882 1 156 2 442 221

Produtos 56 140 63 119 92 083 65 647 63 113 80 956 47 306 51 630 50 379 37 847

Impressos 13 585 15 133 14 169 18 224 17 278 13 783 13 847 11 816 10 229 14 149

Livros e trabalhos comerciais 582 603 511 602 513 429 534 760 603 400

Livros de reclamações 171 1 773 1 245 1 491

Valores selados 1 227 1 680 1 624

Valores postais 1 807 1 176 296 262 232 124 133 330 229 154

Cadernetas e passaportes 1 081 1 207 1 793 3 189 3 522 4 120 4 023 4 275 11 345 10 625

Cartões de plástico 1 717 3 622 2 995 3 747 3 555 3 213 3 358 4 650 6 997 12 222

Selos, doc.  personaliz.  c/ holog. 2 144 2 111 3 368 3 973 6 056 6 303 5 846 6 362 6 926 6 030

Outros valores de segurança 2 531 1 275 503 77 27 10 18

Publicações ofi ciais 5 341 6 919 6 635 5 367 5 046 4 864 4 929 3 842 1 215 990

Outros produtos gráfi cos 6

Moeda corrente 13 921 20 567 50 429 23 949 17 673 8 033 8 638 8 778 5 973 7 327

Moeda colecção acab.  normal 7 200 4 404 4 062 6 440 8 864 27 078 3 236 2 057 1 917 885

Moeda colecção acab.  especial 3 900 4 044 5 429 13 426 4 067 3 604 3 308 3 329

Moeda corrente estrangeira 43 233

Moeda colecção est. acab. esp. 225 62 35 5 2

Galvanos 151 51 23 3 3 2 1 1 1

Medalhas e objectos de arte 147 71 41 197 256 180 88 48 66 77

Fichas de casinos 17 10 25 509

Selos brancos 190 210 150 107 115 133 286 76 214 96

Outros produtos metálicos(1) 83

Serviços 21 143 23 586 27 112 28 493 30 797 31 069 32 783 22 454 12 519 11 348

Subprodutos, resíduos 120 46 668 136 81 253 669 5 093 228 79

Total geral 77 932 87 122 120 676 94 913 95 437 114 037 81 650 80 353 65 567 69 496

(1)A partir do ano 2008, o livro das moedas deixou de ser considerado no grupo dos livros e passou a ser no dos outros produtos metálicos.
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10 INVESTIMENTOS DO ANO POR CENTRO DE CUSTO

Departamentos
Edif. outras

construções
Equip. 
básico

Equip. 
transporte

Ferra-
mentas e 
utensílios

Aquip. 
Administ.

Outras 
imobili-
zações 

corpóreas

Estudos, 
projectos e 
trespasses

Prop. ind. 
e outros 
direitos 

Imobiliza-
ções incor-
póreas em 

curso

Imobi-
lizações 

corpóreas 
em curso

10. Administração 5 934 3 734 27 500

12. Gab. Qualidade 9 624 840

14. Dep. Financeiro 10 128 17 263 139 000 119 759

15. Dep. Gráfi co 110 893 947 923 3 824 61 467 370 245 485 647 75 000 13 632

16. Dep. Jurídico 6 826

17. Dep. Recursos Humanos 13 185

18. Dep. Moeda Prod. Metálicos 237 227 6 150 1 763 4 516 365

19. Dep. Contrastarias 8 334 88 16 027

20. Dep. Sistemas Informação 24 180 98 417 160 194 389 388 44 930

22. Dep. Comercial 12 483 175 199 29 581 98 420

23. Dep. Editorial 668

25. Dep. Apoio Produção 6 656 5 917 1 321

26. Dep. Compras 862

9. Outros 63 443 14 856

Total 218 258 1 193 485 6 150 12 331 259 240 3 734 572 746 675 421 603 388 278 428
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11 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Em euros

2008 2007

Actividades operacionais

Recebimentos de clientes 79 004 109 70 082 043

Pagamentos a fornecedores - 31 898 945 - 31 321 313

Pagamentos ao pessoal - 26 329 203 - 26 807 279

Pagamentos ao pessoal — Indemnizações - 1 323 302 - 2 560 264

         Fluxo gerado pelas operações 19 452 659 9 393 188

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento - 758 731 - 1 203 616

Indemnização compensatória 5 885 000 5 500 000

Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional - 6 529 437 - 3 895 425

         Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias 18 049 491 9 794 147

Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias 262 616 1 835 319

Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias - 526 631  - 1 648 049  

         Fluxos das actividades operacionais  (1) 17 785 475 9 981 416

Actividades de investimento

Recebimentos provenientes de:

Imobilizações corpóreas 25 999 25 999 40 703 40 703

Pagamentos respeitantes a:

Imobilizações corpóreas - 1 840 983 - 2 747 431

Imobilizações incorpóreas - 1 474 669 - 3 315 651 - 4 206 439 - 6 953 870

         Fluxos das actividades de investimento  (2) - 3 289 653 - 6 913 167

Actividades de fi nanciamento

Recebimentos respeitantes a:

 Empréstimos obtidos 9 000 000 20 121 194

 Juros e prov. similares 2 973 623 11 973 623 2 829 228 22 950 422

Pagamentos respeitantes a:

 Empréstimos obtidos - 13 993 471 - 15 588 163

 Pagamento CGA (capital e juros) — Decreto-Lei n.º 240-D/2004 - 8 947 914 - 9 435 646

 Juros e custos similares - 1 375 419 - 972 771

 Remuneração de capital - 2 836 183 - 27 152 987 0 - 25 996 580

         Fluxos das actividades de fi nanciamento  (3) - 15 179 364 - 3 046 159

Variação de caixa e seus equivalentes  (4) = (1) + (2) + (3) - 683 541 22 091

Caixa e seus equival. SI  (A) 61 740 060 61 717 969

Caixa e seus equival. SF (B) 61 056 518 61 740 060

Anexo à demonstração de fl uxos de caixa — Caixa
e seus equivalentes

    

2008 - A) 2008 - B) 2007 - A) 2007 - B)

Caixa/depósitos à ordem 2 390 437 2 638 518 3 687 699 2 390 437 

Aplicações fi nanceiras 59 349 623 58 418 000 58 030 270 59 349 623 

  Total  61 740 060 61 056 518 61 717 969 61 740 060 

31 de Dezembro de 2008 O Director Financeiro
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12 FACTOR TRABALHO

Em euros

 2006 2007 2008 
Tx crescimento anual (%)

 
2007/2006 2008/2007 2008/2006

Ordenados e salários 14 447 630 13 960 016 13 264 744 - 3,38 - 4,98 - 4,09

Ordenados e salários (inclui SF e SN) 14 352 011 13 869 411 13 192 091 - 3,36 - 4,88 - 4,04

O. Subsídios (substitutos remuneração) 95 620 90 605 72 654 - 5,24 - 19,81 - 12,01

Outras formas de remuneração directa 4 767 093 4 444 238 4 139 422 - 6,77 - 6,86 - 6,58

Diuturnidades 885 410 877 220 846 964 - 0,92 - 3,45 - 2,17

Ajudas de custo 64 425 63 047 60 706 - 2,14 - 3,71 - 2,89

Trabalho suplementar 762 695 372 031 348 191 - 51,22 - 6,41 - 27,17

Trabalho nocturno 10 898 3 269 5 768 - 70,00 76,46 - 23,53

Turnos 613 676 566 353 556 703 - 7,71 - 1,70 - 4,64

Isenção de horário 1 029 073 1 086 524 995 172 5,58 - 8,41 - 1,65

Gratifi cação de formação 12 690 5 908 11 261 - 53,45 90,62 - 5,63

Abono para falhas 16 515 14 415 12 724 - 12,72 - 11,73 - 11,48

Subsídio de trabalho gravoso 169 543 172 819 167 213 1,93 - 3,24 - 0,69

Comissões sobre vendas 17 781 9 979 12 797 - 43,88 28,24 - 14,02

Subsídio de chefi a superior 562 564 609 806 567 652 8,40 - 6,91 0,45

Subsídio de responsabilidade superior 184 762 197 893 179 554 7,11 - 9,27 - 1,41

Compensação por caducidade de contrato 8 053 48 618 7 042 503,71 - 85,52 - 6,28

Descanso compensatório 51 170 30 201 19 125 - 40,98 - 36,68 - 31,31

Subsídio deslocação 361 906 376 306 340 097 3,98 - 9,62 - 3,01

Desp. transporte/prémios/sub. transporte 15 932 9 851 8 453 - 38,17 - 14,19 - 23,47

Encargos de segurança social 11 012 242 9 870 996 9 417 120 - 10,36 - 4,60 - 7,24

Taxa social única e o. equivalentes 8 671 671 8 538 505 8 110 686 - 1,54 - 5,01 - 3,23

Acção social (custos deduzidos das receitas) 2 116 024 1 185 517 1 184 663 - 43,97 - 0,07 - 22,01

Outros encargos sociais 24 027 11 994 11 942 - 50,08 - 0,44 - 25,15

Seguro ac. trabalho/doenças prof. 200 520 134 980 109 829 - 32,69 - 18,63 - 22,61

Outros encargos c/pessoal 2 130 181 3 885 918 1 648 208 82,42 - 57,59 - 11,31

Selecção e recrutamento 9 003 3 037 5 511 - 66,27 81,48 - 19,39

Formação 118 769 132 557 137 202 11,61 3,50 7,76

Participação em congressos e seminários 26 030 28 117 22 891 8,02 - 18,59 - 6,03

Subsídio de refeição 249 579 211 275 197 246 - 15,35 - 6,64 - 10,48

Indeminização cessação contrato 1 656 350 3 471 291 1 188 275 109,57 - 65,77 - 14,13

Outros custos 70 450 39 642 97 083 - 43,73 144,90 18,90

Total geral 32 357 147 32 161 169 28 469 494 - 0,61 - 11,48 - 6,01
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13 MASSA SALARIAL

Em euros

 
2006 2007 2008 

Tx crescimento anual (%)

 2007/2006 2008/2007 2008/2006

       

1. Custo do factor trabalho 32 357 147 32 161 169 28 469 494 - 0,61 - 11,48 - 6,01

2. Ajudas de custo 64 425 63 047 60 706 - 2,14 - 3,71 - 2,89

3. Outros encargos c/ factor trabalho 1 810 152 3 635 002 1 353 879 100,81 - 62,75 - 12,60

     3.1. Selecção e recrutamento 9 003 3 037 5 511 - 66,27 81,48 - 19,39

     3.2. Formação 118 769 132 557 137 202 11,61 3,50 7,76
     3.3. Participação congressos e 
seminários

26 030 28 117 22 891 8,02 - 18,59 - 6,03

     3.4. Outros custos 1 656 350 3 471 291 1 188 275 109,57 - 65,77 - 14,13

4. Encargos de segurança social 8 872 191 8 673 485 8 220 515 - 2,24 - 5,22 - 3,67

     4.1. Taxa social única 8 671 671 8 538 505 8 110 686 - 1,54 - 5,01 - 3,23
     4.2. Seguro acidentes trabalho/doenças
             profi ssionais

200 520 134 980 109 829 - 32,69 - 18,63 - 22,61

5. Massa salarial (1- 2- 3- 4) 21 610 379 19 789 635 18 834 394 - 8,43 - 4,83 - 6,42
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14 RESUMO DA EVOLUÇÃO DA MASSA SALARIAL E CUSTO DO FACTOR

TRABALHO

Em  euros

 
2006 2007 2008 

Tx crescimento anual (%)

 2007/2006 2008/2007 2008/2006

   

1. Ordenados e salários 14 352 011 13 869 411 13 192 091 - 3,36 - 4,88 - 4,04

2. Massa salarial 21 610 379 19 789 635 18 834 394 - 8,43 - 4,83 - 6,42

3. Média anual de 
trabalhadores

944 850 785 - 9,96 - 7,65 - 8,42

4. Ordenados e salários/
activo médio

15 203 16 317 16 805 7,32 2,99 5,27

5. Massa salarial/efectivo 
médio

22 892 23 282 23 993 1,70 3,05 2,40
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

NOTA INTRODUTÓRIA
Apresenta-se um conjunto de informações 
da Imprensa Nacional-Casa da Moeda trans-
formada em sociedade anónima de capitais 
públicos, com a designação de Imprensa Na-
cional-Casa da Moeda, S. A., pelo Decreto-Lei 
n.º 170/99, de 19 de Maio, que se destinam a 
desenvolver e comentar quantias incluídas nas 
demonstrações fi nanceiras e outras e divulgar 
factos ou situações que, não tendo expressão 
naquelas, são úteis para o leitor das contas.

As notas que se seguem obedecem a numera-
ção sequencial imposta pelo Plano Ofi cial de 
Contabilidade (ponto 8 do POC) para apresen-
tação do anexo ao balanço e à demonstração 
dos resultados. As notas 1, 5, 9, 11, 17, 18, 19, 
20, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 39 deste 
anexo não são aplicáveis à Imprensa Nacional-
Casa da Moeda, S. A., ou a sua apresentação 
não é relevante. 

Os valores estão expressos em euros, salvo in-
dicação em contrário.

NOTA 2
Indicação e comentário das contas do 

balanço cujo conteúdo não seja

comparável com o do exercício anterior

2007 2008

Caixa 7 494 211 162

O saldo de caixa em 2008 inclui moedas de 
acabamento normal, corrente e de colecção no 
montante de € 203 733. Estas moedas não se 
destinam a ser comercializadas mas, sim, para 
troca com os clientes pelo seu valor facial.

NOTA 3
Critérios valorimétricos de amortizações, 

ajustamentos e provisões
a) As aplicações em títulos negociáveis foram 
registadas ao custo de aquisição.

b)As dívidas a terceiros em moeda estrangeira 
estão convertidas em euros registadas às 
taxas de câmbio vigentes em 31 de Dezembro 
de 2008 e as diferenças daí resultantes foram 
reconhecidas e registadas nas contas de custos 
e proveitos fi nanceiros respectivas. 

c) Valorimetria das existências:
• Mercadorias e matérias-primas, subsidiárias e de 
consumo: custo médio ponderado de aquisição;
• Produtos acabados e intermédios: custo 
standard de produção;
• Produtos e trabalhos em curso: custo real de 
produção;
• Adiantamentos por conta de compras: custo 
de aquisição.

d) Ajustamentos:
• Constituíram-se ajustamentos para fazer face 
aos riscos de cobrança de dívidas de terceiros e 
responsabilidades da empresa;
• Relativamente às existências, sempre que o 
preço de mercado é inferior ao custo de aquisi-
ção ou de produção, a diferença é expressa em 
ajustamentos para depreciação de existências. 

e) Valorimetria das imobilizações:
• O critério de valorização para imobilizado é o 
de custo de aquisição.

f) As amortizações foram calculadas pelo 
método das quotas constantes, tendo sido 
utilizadas as taxas fi xadas nas tabelas anexas 
aos respectivos diplomas legais reguladores 
do regime das amortizações e contabilizadas 
mensalmente.

g) O investimento fi nanceiro representado 
por parte de capital na empresa associada 
foi contabilizado pelo método da equivalência 
patrimonial. 

A participação foi inicialmente contabilizada 
pelo custo de aquisição e posteriormente 
acrescido ou reduzido do valor correspondente à 
proporção nos resultados líquidos e à proporção 
noutras variações nos capitais próprios da 
empresa associada.
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NOTA 4
Cotações utilizadas para conversão

Cotações utilizadas para conversão em moeda portuguesa indicativa do Banco de Portugal em 
31 de Dezembro de 2008:

Divisa Cotação Valor Diferença apurada
(em euros)

Dólar americano (USD) 1,391 70 35,72 - 1,54

Libra inglesa (GBP) 0,952 50 12 812,39 1 825,18

Coroa sueca (SEK) 10,870 00 344,29 - 2,54

Franco suíço (CHF) 1,485 00 85 282,92 - 1 385,37

  98 475,32 435,73

Fonte: Reuters.

NOTA 6
Indicação de situações que afectem signifi cativamente os impostos futuros

As diferenças temporárias entre o valor contabilístico dos activos e passivos e a correspondente base 
fi scal foram registadas conforme o disposto na Directriz n.º 28, «Impostos sobre o rendimento».

Impostos diferidos em 2008

Descrição
Valor a acrescer

ou reduzir

1) Provisões não dedutíveis para além dos limites legais 31 986,84

2) 40% do aumento das reintegrações resultantes da reavaliação do imobilizado 

corpóreo
- 14 191,18

NOTA 7
Volume de emprego
O número médio anual total de pessoas ao serviço da empresa é de 785.

Em 31 de Dezembro de 2008 existiam 767 pessoas:

Pessoal administrativo, comercial e serviços 514

Pessoal fabril 253

NOTA 8
Comentário às contas 431 e 432
Os valores referidos como aumentos dizem respeito, na sua maioria, a transferências de imobilizado 
em curso para FIRME (projectos de informatização de alguns processos) e não a investimentos.
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Designação

Valores 2007 Aumentos Diminuições Amortizações Valores de 2008

Ilíquido
R.

acumul.
Aquis.
2008

T. conta Total Abates T. conta Total 2008 Abates Íliquido
R.

acumul.
Líquido

Imobilizações incorpóreas

Estudos e projectos 589 264 459 330 0 0 103 598 0 103 598 63 680 103 598 485 666 419 412 66 254

Gestão de produção 3 013 658 653 930 0 694 246 694 246 185 575 0 185 575 974 922 185 575 3 522 329 1 443 277 2 079 052

Prop. ind. e out. dir. 3 044 825 969 045 168 776 879 145 1 047 921 0 0 0 1 056 686 0 4 092 746 2 025 731 2 067 015

Trespasses 191 204 191 204 0 0 0 0 0 0 0 0 191 204 191 204 0

Total conta 43 6 838 951 2 273 509 168 776 1 573 392 1 742 168 289 173 0 289 173 2 095 288 289 173 8 291 945 4 079 624 4 212 321

NOTA 10
Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado, amortizações

Rúbricas Saldo inicial
Reaval/ 
ajusta-
mento

Aumentos Alienações Abates Transfer. Saldo fi nal

Imobilizações incorpóreas

Despesas de instalação 589 264 103 598 485 666

Desp. investig. desenvolv. 3 013 658 185 575 694 246 3 522 329

Prop. ind. e outr. direitos 3 044 825 168 776 879 145 4 092 746

Trespasses 191 204 191 204

Imobilizações em curso 398 039 1 329 371 (951 085) 776 325

Adiant. p/ conta imob. incorpor. 295 100 26 400 (295 100) 26 400

Total 43/443 7 532 090 1 524 547 289 173 327 207 9 094 671

Imobilizações corpóreas

Terrenos e recursos naturais 8 014 593 8 014 593

Edifícios e outras construções 42 591 647 9 624 177 766 988 857 43 412 363

Equipamento básico 61 684 909 376 299 173 707 1 122 689 63 010 190

Equipamento de transporte 1 390 008 6 150 257 172 975 1 138 011

Ferramentas e utensílios 281 860 12 331 294 191

Equipamento administrativo 9 951 901 169 357 104 068 188 486 10 205 675

Taras e vasilhames 12 735 12 735

Outras imobilizações corpór. 8 607 589 3 734 8 611 323

Imobilizações em curso 1 371 023 1 725 071 (2 630 972) 465 123

Adiant. p/ conta imob. corpór. 0

Total 42/442 133 906 266 2 298 832 257 172 456 515 - 327 207 135 164 204

Investimentos fi nanceiros

Partes capital — Associadas 336 028 23 789 359 817

Total 41 336 028 23 789 0 0 0 0 359 817

Total geral 141 774 384 23 789 3 823 379 257 172 745 688 0 144 618 692

Os aumentos em investimentos fi nanceiros referem-se à equivalência patrimonial dos resultados 
(positivos) de 2008 da participada MULTICERT — Serviços de Certifi cação Electrónica, S. A.

Na conta de imobilizações corpóreas em curso está incluído o aumento de € 839 613 referente a 
trabalhos para a própria empresa.

A conta de outras imobilizações corpóreas refere-se, basicamente, ao espólio numismático e 
bibliográfi co integrado no activo da empresa, de acordo com a portaria n.º 671/2000 (2.ª série), 
de 17 de Abril.
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Amortizações

Rubricas Saldo inicial Reforço
Anulação/ 
reversão

Saldo fi nal

Imobilizações incorpóreas

     Despesas de instalação 459 330 63 680 (103 598) 419 412

     Despesas de investig. e desenvolv. 653 930 974 922 (185 575) 1 443 277

     Prop. ind. e out. direitos 969 045 1 056 686 2 025 731

     Trespasses 191 204 191 204

Total 43 2 273 509 2 095 288 (289 173) 4 079 624

Imobilizações corpóreas

     Edifícios e outras construções 23 374 249 1 946 742 (55 477) 25 265 514

     Equipamento básico 47 085 928 4 521 368 (173 707) 51 433 589

     Equipamento de transporte 1 302 418 52 228 (250 396) 1 104 250

     Ferramentas e utensílios 255 530 8 999 264 529

     Equipamento administrativo 8 241 845 638 803 (102 132) 8 778 517

     Taras e vasilhames 12 735 12 735

     Outras imobilizações corpóreas 110 110

Total 42 80 272 815 7 168 139 (581 711) 86 859 243

Total geral 82 546 324 9 263 427 (870 884) 90 938 867

NOTA 12
Diplomas legais em que se baseou a reavaliação de imobilizações corpóreas
As imobilizações da empresa foram reavaliadas ao longo de vários exercícios, ao abrigo da 
legislação aplicável, a saber:
1982 — Decreto-Lei n.º 219/82
1984 — Decreto-Lei n.º 399-G/84
1986 — Decreto-Lei n.º 118-B/86
1988 — Decreto-Lei n.º 111/88
1990 — Decreto-Lei n.º 49/91
1992 — Decreto-Lei n.º 264/92
1997 — Decreto-Lei n.º 31/98.

NOTA 13
Efeito das reavaliações 
O efeito das reavaliações de activos imobilizados, líquidos de amortizações, efectuadas pela em-
presa é o seguinte:



IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S. A. RELATÓRIO E CONTAS 2008

76

Conta Custos históricos (a) Reavaliações (a) (b)
Valores contab.
reavaliados (a)

42100000 6 250 039 1 764 555 8 014 593

42200000 17 968 857 177 991 18 146 849

42300000 11 576 601 0 11 576 601

42400000 33 761 0 33 761

42500000 29 662 0 29 662

42600000 1 427 159 0 1 427 159

42790000 0 0 0

42900000 8 611 213 0 8 611 213

43100000 66 254 0 66 254

43200000 2 079 052 0 2 079 052

43300000 2 067 015 0 2 067 015

43400000 0 0 0

Total 50 109 613 1 942 546 52 052 159

(a) Líquidos de amortizações.
(b) Englobam as sucessivas reavaliações, até 1997.

NOTA 14
Imobilizações afectas a cada uma das actividades da empresa

Imobilizações fi nanceiras
Depart.

Contrastaria
Depart.
Moeda   

Depart.
Gráfi co

Outros Total

Investimentos fi nanceiros 359 817 359 817

Total 0 0 0 359 817 359 817

Imobilizações corpóreas
Depart.

Contrastaria
Depart.
Moeda   

Depart.
Gráfi co

Outros Total

Terrenos e rec. naturais 61 359 0 0 7  953 234 8 014 593

Edifícios e construções 1 724 922 1 401 666 6 995 420 33 290 355 43 412 363

Equipamento básico 1 597 625 7 407 254 52 819 825 1 185 486 63 010 190

Equipamento transporte 51 275 73 387 248 749 764 600 1 138 011

Ferramentas e utensílios 47 491 26 503 134 652 85 545 294 191

Equip. administrat. 929 975 481 525 2 395 473 6 398 702 10 205 675

Taras e vasilhame 12 735 12 735

Bibliotecas e museus 37 8 611 287 8 611 323

Total 4 412 648 9 403 069 62 594 156 58 289 209 134 699 081

Na coluna «Depart. Gráfi co» estão incluídos os valores dos bens do GPE (c. custos 208000) do INETI e do SEF.
Na coluna «Outros» estão incluídos os valores da loja do Brasil. 

Imobilizações curso
Depart.

Contrastaria
Depart.
Moeda   

Depart.
Gráfi co

Outros Total

 Imob. curso corpóreo 365 200 327 264 431 465 123
Imob. curso incorpóreo 226 545 576 181 802 726
Adiant. p/ im. corpóreas
Adiant. p/ im. incorpóreas
Total 0 365 426 872 840 612 1 267 849
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Imobilizações
incorpóreas

Depart.
Contrastarias

Depart.
Moeda   

Depart.
Gráfi co

Outros Total

Estudos e projectos 85 232 7 786 231 592 161 056 485 666

Gestão de produção 2 350 562 1 171 767 3 522 329

Prop. ind. out. direitos 8 114 3 729 237 355 395 4 092 746

Trespasses 191 204 191 204

Total 85 232 15  900 6 311 391 1 879 423 8 291 946

Imobilizações localizadas no estrangeiro

Descrição Valor

Instalações do Brasil 
(loja)

73 623

Nota. — No mapa de investimentos afectos a cada uma das actividades 
da empresa, estes valores estão incluídos na coluna «Outros».

Imobilizações localizadas no INETI 
Projecto Elementos Ópticos Variáveis e Holográfi cos

Descrição Valor

Equipamento básico 358 100

Equipamento
administrativo

6 109

Total 364 209

Nota. — No mapa de investimentos afectos a cada uma das actividades 
da empresa, os imobilizados localizados no INETI estão incluídos na 
coluna do DGF.

Imobilizações localizadas no SEF

Descrição Valor

Equipamento básico 134 250

Total 134 250

Nota. — No mapa de investimentos afectos a cada uma das actividades 
da empresa, estes valores estão incluídos na coluna do DGF.

NOTA 15

Bens utilizados em regime de locação fi nanceira

Conta Designação Contrato Ano
Valor 

aquisição
Amortiz.
acumul.

42300000 Passport Flexion 400052395 31.12.2006 10 960 5 480

42300000 Passport Impact 400052395 31.12.2006 10 960 5 480

42300000 Passport Roller 400052395 31.12.2006 12 990 6 495

42300000 Passport Torsion 400052395 31.12.2006 8 524 4 262

42300000 Máquina furar ligar folhas 400052395 31.01.2007 60 790 14 564

42300000 Máquina personalizar cartões 400052395 31.01.2007 1 258 536 344 599

42300000 Máquina personalizar cartões 400052395 31.12.2007 1 346 516 192 359

42400000 Opel Vectra GTS 1.9 CDTI (a) 2005101440 15.04.2005 25 718 18 217

42400000 Opel Astra 2005106993 16.11.2005 16 795 12 946

42400000 Audi A6 400022027 23.02.2005 40 573 38 883

Total 2 792 363 643 286
(a) Bem abatido em 2008. Amortizou até 28 de Agosto de 2008.
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NOTA 16
Firma e sede das empresas do grupo e das empresas associadas, com indicação da 
fracção de capital detida, bem como dos capitais próprios e do resultado do último 
exercício em cada uma dessas empresas, com menção desse exercício
As contas da INCM, S. A. são incluídas na consolidação da sua detentora. A empresa que prepara 
as demonstrações fi nanceiras consolidadas é a PARPÚBLICA — Participações Públicas (SGPS), 
S. A., NIF 502769017, sede na Rua de Laura Alves, 4, 8.º, Lisboa.

Partes de capital em empresas associadas

Empresa
Capital da

participada

Participação Balanço da participada

Valor
nominal

%
Capital
próprio

Resultado
líquido

MULTICERT— Serv. de Certifi cação 
Electrónica, S. A.(1), NIF 505767457 2 250 000 450 000 20 1 799 086 118 945

(1) Sede: Pólo Tecnológico de Lisboa, CID, lote 1, Lisboa.

NOTA 21
Movimentos ocorridos nas rubricas do activo circulante 

Contas Saldo inicial Reforço Reversões Saldo fi nal

    Existências

Matérias-primas, subs. e de consumo 101 292 65 394 35 898

Produtos acabados intermédios 3 838 692 572 937 4 411 629

Mercadorias 50 350 1 689 48 661

Subprod., desp., resíduos e refugos 144 763 144 763  

 Total 3 990 334 717 700 67 083 4 640 951

   Dívidas de terceiros

Clientes de cobrança duvidosa 676 881 257 760 419121

Outros devedores 1 140 473 163 742 1 304 215

 Total 1 817 354 163 742 257 760 1 723 336

NOTA 22
Valores globais das existências que se encontram fora da empresa

Designação Valor

326 — Mercadorias em poder de terceiros 4 795

336 — Produtos acabados e intermédios em poder de terceiros 291 309

346 — Subprodutos, desp., resíduos e refugos em poder de terceiros 941

366 — Matérias e materiais em poder de terceiros 141

Total 297 186
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NOTA 23
Valor global das dívidas de cobrança duvidosa

Designação Valor 

Clientes de cobrança duvidosa (a) 526 662

Devedores diversos — Livraria Camões (b) 1 304 215

(a) Deste valor, efectuaram-se € 419 121 de ajustamentos.
(b) Procedeu-se ao ajustamento na totalidade deste valor.

NOTA 25
Valor global das dívidas activas e passivas respeitantes ao pessoal da empresa 

Activas Valor Passivas Valor

Pessoal c/ vendas a prestações 2 307 Remunerações a pagar ao pessoal  4 224

Adiantamentos Serviços Sociais 31 196 Encargos c/ férias 2 916 288

Adiantamentos p/ deslocações 2 761

Adiantamentos ao pessoal 35 096  

Outras 202  

Total 71 562 Total 2 920 512

NOTA 32
Responsabilidades da empresa por garantias prestadas

Docum. Valor Pte Valor Eur Entidade Natureza

FM-94803/96 9 288 000 46 328 BCP-103888
LTE — Elect. Lisboa V.
Tejo, S. A.*

DFI/TES 1 698 085 003 8 470 012 BCP-103888 DGCI — IRC 1996/1997.

DFI/TES 690 BPN PSP.

483/2008-S 4 547 BPN Município de Almada.

DFI/TES 3 515 BPN
DGAE— Dir. Geral Act.
Económica.

DFI/TES 1 100 Santander
Serv. Sociais Admin. 
Pública.

DFI/TES 6 120 BPN Instituto Informática, I. P.

DFI/TES 6 551 BPN CTT — Correios de Portugal.

Total 8 538 863

*Consumo de energia no edifício da Casa da Moeda.
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NOTA 34
Movimentos em provisões
Desdobramento da conta de provisões e explicitação dos movimentos ocorridos no exercício:

Contas Saldo inicial Reforço Redução Saldo fi nal

29 — Provisões:  
  293 — Provisões para processos
              judiciais em curso

8 670 844 130 764 8 801 608

NOTA 36
Acções
Número de acções de cada categoria:
O capital social é de € 27 445 000 e é representado por 5 500 000 acções escriturais e nominativas, 
com o valor nominal unitário de € 4,99.

NOTA 37
Subscritores de capital
Participação no capital subscrito de cada uma das pessoas colectivas.

Detido a 100 % pelo Estado Português, geridos pela PARPÚBLICA — Participações Públicas (SGPS), S. A.

NOTA 40
Movimentos no capital próprio
Explicitação dos movimentos ocorridos no exercício nas rubricas de capitais próprios

Contas Saldo inicial Aumentos Diminuições Saldo fi nal

51— Capital 27 445 000 27 445 000

55 — Ajust. de partes de capital

  551 — Ajustamentos de transição (329 083) (329 083)

56 — Reserva de reavaliação 2 006 299 2 006 299

57 — Reservas:

  571 — Reservas legais 30 955 709 945 394 31 901 103

  574 — Reservas livres 2 823 22 483 690 22 486 513

  577 — Res. fi scal p/investimento 806 169 806 169

59 — Resultados transitados 22 483 690 22 483 690

NOTA 41
Custo de existências consumidas
Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.
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Mercadorias Matérias-primas
subsidiárias e de consumo

 Existências iniciais 361 285 6 554 582

 Compras 155 035 15 123 624

 Regularização de existências (181 406) (32 814)

 Existências fi nais (145 426) (8 303 668)

 Custos no exercício 189 488 13 341 724

NOTA 42
Variação de produção
Demonstração da variação da produção:

Produtos acabados
e intermédios

Subprodutos 
desperd., resid.

e refugos

Produtos
e trabalhos em curso

 Existências fi nais 9 979 274 306 861 1 370 093

 Regularização de existências 835 660 (95)

 Existências iniciais (9 796 494) (193 193) (1 427 957)

 Aumento/redução no exercício 1 018 440 113 573 (57 864)

NOTA 43
Remunerações dos órgãos socais
As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais, no exercício fi ndo de 31 de Dezembro 
de 2008, foram:

Designação Cons. administ. Out. órgãos sociais Total

Remunerações 479 237 20 234 499 471

Encargos s/ remunerações 45 845 45 845

Custos acção social 59 59

Total 525 141 20 234 545 375

NOTA 44
Vendas por actividades e por mercados
Resumo do valor líquido das vendas e das prestações de serviços, por actividades e por mercados:

Designação Merc. nac. Merc. intrac. Out. merc. Total

   Produtos gráfi cos 55 525 675 47 159 193 382 55 766 216

   Produtos metálicos 10 798 808 990 729 61 756 11 851 293

   Contrastarias 1 383 657 0 0 1 383 657

Outras áreas 539 964 0 0 539 964

Total vendas e prest. serv. 68 248 104 1 037 888 255 138 69 541 130
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Informação de vendas e prestação de serviços por área de negócios:

Gráfi ca
Produtos 

metálicos
Contrast.

Outras 
áreas

Total

Vendas e prestações
de serviços

55 766 216 11 851 293 1 383 657 539 964 69 541 130

NOTA 45
Demonstração dos resultados fi nanceiros

Custos e perdas 2008 2007 Proveitos e ganhos 2008 2007

681 — Juros suportados 2 719 989 2 611 095 781 — Juros obtidos 2 932 694 3 059 376

682 — Perdas de empresas    
do grupo e associadas

782 — Ganhos empresas 
do grupo e associadas

23 789 55 203

683 — Amortizações investim. 
imóveis

783 — Rendimentos 
imóveis

684 — Ajustamentos aplicaç.                                                                                            
fi nanceiras

784 — Rendimentos 
particip. capital 

685 — Dif. câmbio desfavoráv. 11 722 15 898
785 — Diferenças câmbio 
favoráveis

6 578 3 613

686 — Descontos p. pag.
concedidos

786 — Descontos p. pag. 
obtidos

37 724 51 720

687 — Perdas alienação
aplicações tesouraria

787 — Ganhos alienação 
aplicações tesouraria

688 — Outros custos perdas
fi nanceiras

118 338 221284 
788 — Reversões out.
proveitos e ganhos 
fi nanceiros

29 849 19 273

 Resultados fi nanceiros 180 585 340 908

Total 3 030 634 3 189 185 Total 3 030 634 3 189 185



C | ANEXOS AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

83

NOTA 46
Demonstração dos resultados extraordinários

Custos e perdas 2008 2007 Proveitos e ganhos 2008 2007

691 — Donativos 122 697 12 750 791 — Restituição impostos 5 028

692 — Dívidas incobráveis 353 265 42 878 792 — Recuperação dívidas 19 738 21 430

693 — Perdas em existências 1 478 7 077 794 — Ganhos em existências

694 — Perdas imobilizações 125 716 4 643 794 — Ganhos imobilizações 28 098

695 — Multas e penalidades 303 903 2 400 795 — Benefícios penalidad. 53 036

696 — Aumento amortizações 796 — Reduções provisões 5 426 576

697 — Correcções relativas 
exercícios anteriores

269 659 2 531 279
797 — Correcções relativas a 
exercícios anteriores

323 253 14 819

698 — Out. custos e perdas 
extraordionários

16 709 58 339
798 — Out. proveitos e ganhos 
extraordinários

328 350 1 696 641

Resultados
extraordinários

- 517 058 4 581 234

Total 676 369 7 240 600 Total 676 369 7 240 600

NOTA 47
Informações exigidas por diplomas legais
Custos originados pelo funcionamento do conselho geral de trabalhadores e delegados sindicais:

Designação Valor

  Fornecimentos e serviços externos 2 610

  Subsídio de refeição 1 856

  Amortizações — Equipamento administrativo 206

  Remunerações:

        CGT 10 360

        Delegados sindicais 2 615  

Total 17 647
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NOTA 48
Outras informações 
Outras informações consideradas relevantes:

Encontram-se sob responsabilidade da empresa, mas propriedade do Estado, moedas escudo 
retiradas de circulação aquando da introdução da moeda euro, a saber: 

Valor facial Número de moedas

$50 2 940 392

1$00 30 159 848

2$50 63 851 925

5$00 182 112 198

10$00 93 721 956

20$00 135 116 624

25$00 8 392 302

50$00 84 153 635

100$00 119 396 071

200$00 61 779 964

250$00 318 288

500$00/AG 1 294 098

1000$00/AG 2 181 877

Encontram-se igualmente, em 31 de Dezembro de 2008, sob a responsabilidade da empresa
e propriedade do Estado, moedas metálicas euro conforme quadro resumo:

Valor facial Número de  moedas Valor facial

€ 0,01 35 670 000 € 356 700

€ 0,02 1 305 000 € 26 100

€ 0,05 16 330 000 € 816 500

€ 0,20 232 000 € 46 400

€ 0,50 2 198 320 € 1 099 160

€ 1 4 739 375 € 4 739 375

€ 2 6 270 000 € 12 540 000

Total € 19 624 235 

A INCM sendo uma sociedade cujos títulos não são objecto de negociação pública, cumpre com 
o disposto no Decreto-Lei n.º 35/2005, de 17 de Fevereiro, dado que faz parte do perímetro de 
consolidação da PARPÚBLICA, (SGPS) S. A.

A INCM, S. A., participa no capital social da MULTICERT — Serviços de Certifi cação Electrónica, S. A., 
a qual controla integralmente a gestão executiva da sociedade CERTIPOR, S. A.
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A Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. 
(adiante designada por INCM), acompanha o Pro-
grama do Governo na concretização do objectivo 
de melhoria do governo societário das empresas 
do Estado.  Sendo uma empresa integralmente 
detida pelo Estado, a INCM  segue os princípios 
constantes do capítulo II da Resolução do Conse-
lho de Ministros n.º 49/2007, de 28 de Março.

I) MISSÃO, OBJECTIVOS

E PRINCÍPIOS GERAIS

DE ACTUAÇÃO

A missão, os objectivos e políticas

da empresa

Estão consagrados no Decreto-Lei n.º 170/99 
que transformou a Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, E. P., em sociedade anónima de capitais 
exclusivamente públicos.

A avaliação do desempenho referente ao 
cumprimento desses objectivos é efectuada 
pelo accionista, PARPÚBLICA – Participações 
Públicas (SGPS), S. A., ao qual é fornecida a 
informação sufi ciente para o efeito, já que resulta 
de processos de controlo de gestão internos 
e de fl uxos de informação desenhados pelos 
serviços do accionista e da INCM:  informação 
trimestral de controlo de gestão, informação 
trimestral de controlo orçamental, relatório 
trimestral do conselho de administração sobre 
a execução orçamental, relatório trimestral do 
fi scal único/ROC, pack 1(CD) com informação 
geral e estável sobre a empresa, pack 2(CD) 
com informação previsional, pack 3(CD) com 
reporte trimestral da execução orçamental.

Planos de actividade e orçamentos

Para o cumprimento da missão e objectivos 
de que a INCM está incumbida, bem como 
para defi nir estratégias de sustentabilidade 
nos domínios económico, social e ambiental, 
a empresa elabora um plano económico 
fi nanceiro (PEF) anual, embora abrangendo 
dois anos de horizonte, e  relatórios trimestrais 
pormenorizados sobre o controlo orçamental e 
de gestão.

A elaboração do plano económico fi nanceiro 
(PEF) da INCM, S. A., resulta da integração de di-
versos planos detalhados, a saber, entre outros:
• Plano de vendas;
• Plano de produção;
• Plano de consumos de materiais e plano de 
compras de materiais;
• Plano de fornecimentos e serviços externos;
• Plano de custos com pessoal;
• Plano de qualidade;
• Plano de tesouraria.

Análise de sustentabilidade da empresa 

A abordagem do desenvolvimento sustentável 
da INCM, S. A., repousa fundamentalmente nas 
quatro vertentes seguintes: económica, social, 
ambiental e governo da sociedade. O modelo de 
sustentabilidade tem em devida conta a inter-
dependência existente entre aquelas vertentes 
e os níveis de desempenho/performance dos 
indicadores que as caracterizam podendo ser 
expresso da seguinte forma:

GOVERNO DA SOCIEDADE

Na prossecução da sustentabilidade a INCM 
adopta, na vertente económica, os três axiomas 
seguintes:

1. A empresa é solidária com a comunidade à 
qual pertence. Tal implica que a empresa seja, 
de uma forma sustentada,  rentável. 
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2. A empresa é livre e actua com independên-
cia, ou seja, com responsabilidade. Tal implica 
que a sua taxa de crescimento seja idêntica à 
do sector da actividade económica onde está 
inserida.

3. Sendo o objectivo principal da empresa a sua 
longevidade, este desiderato obriga a organi-
zação a criar riqueza de uma forma contínua e 
sustentável.
Constata-se que a taxa de rendibilidade do ca-
pital próprio cresceu cerca de 25 %, situando-
-se num nível de 5,5 % do capital próprio.

Em termos de expansão regista-se um decres-
cimento do valor acrescentado bruto em cerca 
de 8 %, em linha com o que se deve ter regista-
do no sector de actividade económica em que 
nos inserimos. Desta forma não se pode verifi -
car a condição de optimização da sustentabili-
dade pois as duas taxas não são iguais. A razão 
para tal tem a ver com as alterações no modelo 
de negócio da empresa ocorridas vai para cer-
ca de dois anos e meio.

O valor das compras de bens e serviços atinge 
cerca de 28 milhões de contos.

O valor dos proveitos dos produtos (bens e ou 
serviços) produzidos atingiu cerca de 69,5 mi-
lhões de euros.

Os custos com o pessoal (payroll) montam a 
30 milhões de euros, apresentando uma ten-
dência decrescente.

A capacidade de competir, medida pela produti-
vidade real, apresentou um comportamento 
positivo, dado ter crescido cerca de 6,5 %.

Finalmente o valor económico gerado foi re-
partido em 80 % distribuído pelos diversos in-
tervenientes e o remanescente retido na empresa, 
proporcionando uma condição necessária para o 
crescimento.

Na vertente social, o capital humano apresenta 
um decrescimento numérico acentuado, situando-
-se no fi nal do ano em 767 colaboradores. Como po-
lítica de longo prazo tenta-se um equilíbrio correcto 
em termos de capital humano directamente ligado 
com valor acrescentado (cerca de 77 %) e grau de di-
fi culdade na substituição (cerca de 50 %).

A INCM, S. A., apoia de uma forma directa e 
complementar os seus funcionários quer no ac-
tivo quer inactivos (reformados e aposentados) 
através dos Serviços Sociais. Estes apoios re-
portam a actividades de clínica convencionada 
ou clínica livre (não convencionada), sendo que 
para os funcionários do regime da Caixa Geral 
de Aposentações haverá que somar as compar-
ticipações em medicamentos e nas actividades 
no âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Os va-
lores globais em termos líquidos rondam os 1,5 
milhões euros.

A criatividade tem sido algo incentivada mas 
com resultados ainda magros.

Quanto à vertente governo da sociedade, as 
preocupações centram-se na procura de inova-
ção, no estabelecimento e prática dos valores e 
princípios empresariais e ainda na aplicação da 
metodologia de gestão do risco.

Os valores e princípios que regem a vida da 
INCM, S. A., são os seguintes:
a) Os relacionados com a cultura empresarial 
e a liderança, desenvolvendo capacidades para 
criar valor. A disponibilidade total para a mu-
dança como característica permanente. Leal-
dade e rigor na vida quotidiana, traduzindo um 
profi ssionalismo nas práticas de gestão aplica-
das. A transparência indispensável às avalia-
ções do estado dos negócios;
b) Os relacionados com a responsabilidade social, 
em termos de ética, desenvolvendo relações com 
as entidades externas pautadas por princípios 
de honestidade, integridade e transparência, não 
permitindo qualquer forma de corrupção. Cons-
ciência na vertente social, aprofundando a coo-
peração com as instituições culturais próprias do 
ambiente vivido pela organização; 
c) Os relacionados com a responsabilidade 
para com os seus colaboradores, ou seja, segu-
rança proporcionada pelo ambiente de trabalho 
preventivo de riscos de saúde e profi ssionais e, 
ainda, a realização profi ssional através de ade-
quada formação e carreira interna. 

Na vertente ambiental a INCM, S. A., embora 
tendo um impacte reduzido quer nos sistemas 
vivos e não vivos (incluindo todos os ecossis-
temas) monitoriza a performance ambiental 
através de indicadores da utilização efi ciente 
da energia nos produtos e serviços prestados. 
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Risco

A Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. (INCM), é uma sociedade anónima de capitais públicos. 
A empresa tem a seu cargo a produção de bens e serviços fundamentais ao funcionamento do 
Estado Português, assumindo por esse facto um nível de exigência relativamente ao sistema de 
gestão de risco e de controlo interno que se fundamenta em premissas:
• Crescimento sustentado, com respeito pela sociedade e pelo ambiente;
• Cumprimento de compromissos assumidos com o accionista, assumindo-se como instrumento 
do Estado para o desenvolvimento qualitativo de vários serviços públicos, melhorando a interacção 
entre o cidadão e o Estado e simplifi cando o cumprimento e a difusão do conhecimento de 
regulamentações que afectam o cidadão português, individual ou colectivo;
• Procurar melhorar os seus resultados, através de desenvolvimento de actividades de mercado 
que complementem a sua actividade principal, desde que contribuindo para um desenvolvimento 
mais sustentado;
• Preservar e desenvolver a sua imagem de fi abilidade e segurança.

A INCM como organização em constante dinâmica preocupou-se nos últimos anos com um 
reforço notório da capacidade de reporting e de controlling internos, monitorizando pontos fortes 
e fracos, oportunidades e fragilidades da empresa, mesmo que potenciais, por forma a facilitar a 
introdução de medidas correctivas, quando necessárias.

Durante o ano de 2008 o processo de formulação de um modelo de gestão de risco e sua implantação 
na INCM, S. A., prosseguiu segundo o caminho estabelecido.

Este resulta da consideração da linha orientadora do modelo de governo da organização, ele pró-
prio dependente dos modelos de negócio, operativo e de gestão, e da estratégia a seguir pela 
empresa.

Assim e em termos ambientais procurou-se defi nir linhas mestras dos valores e dos princípios da 
empresa e da fi losofi a e cultura da gestão de risco.

Foi formalizado um modelo de gestão de risco defi nidor das categorias de risco e dos factores, 
internos e externos, que poderão infl uenciar os riscos aceitáveis e as suas tolerâncias. Grafi camente 
o modelo pode ser expresso da seguinte forma:



D | GOVERNO DA SOCIEDADE

91

Na defi nição do modelo elegeu-se a visão de 
fora para dentro, tipicamente empresarial, 
dando-se prioridade à formulação dos riscos 
de procura sendo o seu instrumento concreti-
zador o Plano de Marketing para 2009. A ava-
liação do risco foi feita em todas as famílias de 
produtos sendo estabelecida uma árvore de 
risco, ou de decisão, nos produtos do sector de 
publicações ofi ciais. A mesma fi losofi a e todas 
as categorias de riscos foram implantadas nos 
objectivos prosseguidos em termos de gestão 
da qualidade.

Estes encontram-se monitorizados, embora 
em termos globais e não ao nível da família de 
produtos, e foram observados ao longo do ano.

Os planos de contingência, ou as respostas aos 
riscos, foram também ensaiados aquando da 
elaboração do Plano de Marketing.

O designado desenho organizacional dos ne-
gócios está ainda pendente do maior conheci-
mento das cadeias de produção e valor. Tal irá 
possibilitar um mapeamento dos riscos mais 
completo e, dessa forma, constituirá um ins-
trumento de gestão.

Assim, durante o ano, foram colocados no ter-
reno os factores chave da gestão do risco.

A metodologia aplicada é a utilizada e aconselha-
da pela Security Exchange Commission (SEC), 
denominada Entreprise Risk Management.

A empresa tem identifi cado os principais riscos 
que podem afectar os seus resultados:

Riscos de procura

Concorrência
Com a disponibilização gratuita do Diário da 
República Electrónico (DRE) a INCM apostou no 
fornecimento de serviços de valor acrescentado 
ligados ao DRE. Tendo-se potenciado o 
fortalecimento de concorrentes já existentes 
e o aparecimento de novos players, a INCM 
procura manter a fi dedignidade e fi abilidade da 
informação que disponibiliza.  

Na área dos cartões poliméricos a INCM 
procura manter a certifi cação da Visa e 
MasterCard, dado que é o único fabricante de 
cartões em Portugal com este título. Por outro 

lado, a introdução do chip no cartão (EMV) e, 
principalmente, a sua futura personalização 
possibilitarão o reposicionamento e crescimento 
na cadeia de valor associada à emissão e gestão 
dos cartões, construindo a cadeia integral, o 
que representará um factor diferenciador face 
à concorrência.

Comunicação e imagem
A INCM, como produtora e prestadora de 
serviços no uso dos poderes de autoridade do 
Estado, é uma empresa com uma crescente 
exposição mediática. O risco desta posição 
centra-se no facto de poderem ser-lhe 
atribuídas responsabilidades em falhas destes 
produtos e serviços em situações que não sejam 
na realidade imputáveis à INCM. A gestão deste 
risco obriga a INCM a dar-se a conhecer a todas 
as entidades e individualidades que com ela se 
relacionam. Em 2008 a INCM reformulou o 
seu site com uma perspectiva de melhoria da 
sua imagem junto do cliente fi nal procurando 
aumentar a sua amigabilidade.

Riscos de capacidade

Regulamentos externos a que a empresa 
está sujeita
Nos últimos dois anos, a empresa desenvolveu 
esforços signifi cativos na mudança da 
composição dos seus negócios, fruto de 
decisões governamentais (SIMPLEX) que 
levaram o centro da actividade da INCM 
do Diário da República e dos impressos em 
papel para os documentos de segurança e 
electrónicos [casos de: carta de condução, 
passaporte electrónico português (PEP), o 
documento único automóvel (DUA) e o cartão 
de cidadão (CC), etc.]. A INCM também está 
sujeita a normas do Banco Central Europeu, 
relativas à produção de moeda que cumpre 
regularmente, sem perder de vista a realização 
de mais-valias.

Na produção gráfi ca a INCM está sujeita aos 
regulamentos relativos à certifi cação da Visa 
e da MasterCard para a produção de cartões 
bancários. 

Em 2008 entrou em vigor o Código dos 
Contratos Públicos (CCP) que veio introduzir 
fortes restrições à fl exibilidade de actuação. 
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Assegurar o cumprimento desta legislação 
tem sido uma preocupação constante da INCM 
que a alia a uma gestão económica e material 
de stocks.

Quanto à actividade das Contrastarias, a 
empresa tem procurado junto das entidades 
governamentais resolver a questão actual. A 
não actualização dos emolumentos praticados 
coloca problemas de absorção de margens 
da empresa nesta actividade, cujos níveis 
de facturação já não cobrem, há muito, os 
seus custos directos. A actualização dos 
emolumentos praticados ou a afectação a 
outros serviços de fi scalização das actividades 
económicas serão as únicas soluções para 
resolver o problema existente. 

Evolução tecnológica
Fruto da evolução tecnológica muito acelerada, 
a actividade gráfi ca é alvo de uma constante 
mutação. A substituição do papel por outras 
matérias mais resistentes ou por produtos 
electrónicos, com vista à desmaterialização, 
e a introdução do chip como elemento de 
segurança de memória e processamento da  
informação, espelham a realidade da referida 
evolução. Os riscos associados têm vindo a ser 
monitorizados pela empresa, adequando a sua 
estratégia.

Mercados fi nanceiros
A INCM tem, neste domínio, como objectivo re-
duzir o risco de exposição às variações das ta-
xas de juro e às variações de preços de produtos 
cotados em mercados, recorrendo a produtos 
fi nanceiros derivados, depois de uma análise 
cuidada dos riscos e benefícios inerentes a este 
tipo de operações.

Estas operações implicam o acompanhamento 
permanente da evolução dos mercados fi nan-
ceiros e das posições detidas.

Fiscalidade
A constante mudança das leis fi scais e para-
fi scais originam a necessidade de permanente 
actualização com vista à sua aplicação adequa-
da. A gestão dos riscos inerentes implica um 
acompanhamento permanente de informação 
publicada, formação contínua e procura de es-
clarecimento junto dos diversos órgãos compe-
tentes (CTOC, DGCI, OROC, fi scalistas, etc.).

Riscos de competitividade

Capital humano
A INCM está segura de que o principal patrimó-
nio é constituído pelos seus colaboradores, com 
os seus níveis de conhecimento e empenho, que 
lhe vem possibilitando enfrentar os desafi os e 
atingir os resultados.  

A gestão do risco de recrutar, desenvolver e re-
ter activos humanos é função que a empresa 
desenvolve no cumprimento do quadro legal vi-
gente visando melhorar o capital humano e inte-
lectual disponível.

Na área da formação, a INCM, S. A., executa 
anualmente um plano de formação adequado 
aos objectivos estratégicos da INCM, S. A., mini-
mizando riscos e reforçando competências in-
dividuais para o desempenho global.

Responsabilidade  social, ambiental e ética
No âmbito da sua actividade colabora, selectiva-
mente, com entidades de solidariedade social, 
na doação de fundos ou produtos, e presta apoio 
regular a bibliotecas, a universidades e a centros 
de competência, nacionais e internacionais, com 
a oferta regular de exemplares das suas edições. 
Apoia novos valores da cultura e da literatura por-
tuguesa com a edição das suas obras e colabora 
frequentemente no fi nanciamento ou co-fi nancia-
mento de edições, ou patrocínio de prémios literá-
rios, de desenho ou escultura.

A iniciativa que lançou recentemente, com o início 
da emissão de uma série de moedas sobre o título 
genérico «Uma moeda, uma causa», que pretende 
associar a numismática à luta pela afi rmação de 
valores de solidariedade social e apoiar fi nancei-
ramente entidades que se distinguem particular-
mente neste domínio, é mais um exemplo da forma 
como a INCM procura, através da sua actividade, 
intervir de forma responsável na sociedade. A pri-
meira moeda desta série, denominada «Uma moe-
da contra a indiferença», apoiou a AMI (Assistência 
Médica Internacional).
A INCM, consciente da sua responsabilidade am-
biental encontra-se num processo de certificação 
ambiental, segundo a norma ISO 14001:2004, 
tendo em vista o cumprimento de toda a legislação 
ambiental e a optimização da utilização dos recur-
sos naturais. 

A gestão das preocupações ambientais da INCM 
tem em vista os seguintes pontos:



D | GOVERNO DA SOCIEDADE

93

• Controlo na produção de resíduos e refugos e o 
seu tratamento adequado;
• Encaminhamento das águas residuais de for-
ma a não prejudicar o ambiente;
• Cumprimento da legislação relativamente a 
produtos tóxicos;
• Racionalização do consumo de energia eléc-
trica, incluindo com o apoio de uma consultora 
externa;
• Participação dos seus colaboradores internos 
no processo de melhoria contínua (reciclagem, 
etc.)

Avaliação sobre o grau de cumprimento dos 
princípios de «bom governo», devidamente 
fundamentada
Existe um sistema permanente de informação 
ao accionista sobre a evolução dos resultados 
reais do exercício económico e do modo como 
são obtidos. Também existe um fl uxo de infor-
mação permanente e pormenorizado sobre o 
cumprimento dos objectivos orçamentais da 
empresa.

Os resultados obtidos em 2008 estão de acor-
do com o previsto no correspondente Plano 
Económico-Financeiro.

Os relatórios de acompanhamento do órgão 
de fi scalização e o excelente nível de relações 
existentes com todos  os «detentores de interes-
ses» (stake-holders) da empresa evidenciam um 
desempenho favorável em matéria de «bom go-
verno» da empresa.

Informação sobre transacções
A INCM, S. A., dispõe de uma norma de aplicação 
permanente que regulamenta todas as aquisições 
de bens e serviços, de acordo com o Código de 
Contratos Públicos.

Valorização profi ssional
Na área da formação, a INCM, S. A., elabora 
anualmente um plano de formação que abran-
ge as áreas comportamental, técnica, fi nan-
ceira, comercial e informática, de segurança e 
higiene, que actua como instrumento capaz de 
reforçar as competências relevantes para o de-
sempenho individual e contribui para a concre-
tização dos objectivos estratégicos da INCM, 
S. A. O plano concretizou-se na realização de 
41 acções de formação interna, com 322 par-
ticipações, e 71 acções de formação externa, 

com 148 participações. Para além das acções 
desenvolvidas em torno dos temas referidos, a 
INCM, S. A., apoiou ainda a realização de for-
mação académica e profi ssional, fi nanciando 
alguns colaboradores em mestrados, pós-gra-
duações e cursos de especialização.

Apresentação do código de ética
A empresa não dispõe de um código de ética, 
como documento escrito e autónomo. O conjunto 
do normativo ético da empresa é constituído 
por enquadramentos legais externos (normas 
contabilísticas, de auditoria e accountability) 
que compõem o conjunto do código de ética da 
empresa e regras internas (códigos de ética 
sectoriais).

II) ESTRUTURAS
DE ADMINISTRAÇÃO 
E FISCALIZAÇÃO

a) Indicação do modelo de governo e 

identifi cação dos membros dos órgãos 

sociais

Em termos organizacionais, a INCM encontra-se 
estruturada por funções.

No anexo  encontra-se o organograma em vigor 
na INCM, em 31 de Dezembro de 2008 e à data 
da emissão deste relatório.

Os órgãos sociais da empresa eleitos para o 
triénio 2008- 2010 são os seguintes:

Mesa da assembleia geral
- Presidente: Dr. Ernesto Mendes Batista Ribeiro.
- Vice-Presidente: Dr.ª Ana Paula da Costa Ribeiro.
- Secretário: Dr.ª Catarina Charters de Amaral 
Marques Fernandes Homem.

Conselho de administração
- Presidente: Dr. Estêvão Rodrigues Pires de 
Moura.
- Vogal: Eng.º José Inácio Coelho Toscano.
- Vogal: Eng.º Renato Silva Leitão.
- Vogal: Eng.ª Isabel Maria Duarte Pinto Correia 
Pereira Neto.
- Vogal: Dr. Pedro Garcia Cardoso.
Todos os membros do  conselho de administração 
são executivos.
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Fiscal único
- Efectivo: Dr. Eugénio Cristóvão Coelho Ferreira 
da Costa (ROC  n.º 576).
- Suplente: Silva Neves & Teresa Marques, 
SROC,  n.º 141, representada pelo Dr. Joaquim 
Manuel da Silva Neves (ROC  n.º 421).

Os pelouros dos membros do conselho de admi-
nistração, ao longo do ano de 2008, estiveram 
distribuídos da seguinte forma:

Presidente Dr. Estêvão Rodrigues Pires
de Moura
• Estratégia e Desenvolvimento;
• Departamento Editorial — DED;
• Departamento Jurídico — DJU;
• Departamento Financeiro — DFI, excepto
    SAG e PRO;
•  Comunicação Institucional e Imagem do DCO.

Vogal Eng.º José Inácio Coelho Toscano
•  Departamento Gráfi co — DGF;
•  Departamento de Sistemas de Informação — 
DSI.

Vogal Eng.º Renato  Silva Leitão
•  Departamento de Recursos Humanos — DRH;
•  Gabinete de Auditoria — GAI;
•  Departamento de Compras — DCP;
•  Sector de Apoio Geral (SAG) e Projecto e
    Obras (PRO);
• Organizações Representativas dos Traba-
   lhadores – ORT;
• Cooperação.

Vogal Eng.ª Isabel Pinto Correia
• Departamento de Moeda e Produtos Metáli-
cos — DMM;
• Departamento de Apoio à Produção — DAP;
• Departamento Comercial — DCO, excepto Co-
municação Institucional e Imagem.

Vogal Dr. Pedro Garcia Cardoso
• Secretariado do CA;
• Gabinete de Qualidade, Ambiente, Higiene e 
Segurança no Trabalho — QSA;
• Departamento das Contrastarias — DCC;
• Museu/Centro de Documentação e Informação 
— CDI
A denominação das áreas funcionais e dos secto-
res de cada área e os principais elementos curri-
culares constantes no anexo permite prescindir de 
pormenorização das suas funções e currículos.

b) Funções exercidas por qualquer

administrador noutra empresa

A INCM tem assento no conselho de adminis-
tração da empresa MULTICERT — Serviços de 
Certifi cação Electrónica S. A., que por sua vez 
controla integralmente a gestão executiva da 
sociedade CERTIPOR, S. A. A INCM é  repre-
sentada, actualmente, pelo Eng.º José Inácio 
Coelho Toscano, em ambas as empresas. Por 
tais funções a INCM não aufere nenhum rendi-
mento e, concomitantemente, o Eng.º José Tos-
cano também não aufere rendimentos no exer-
cício dessa função.

Durante o ano de 2008, o  conselho de administra-
ção da INCM realizou 45 reuniões, tendo sido as 
suas deliberações mais relevantes as seguintes:

a) Organização interna:
• Estabelecimento de parcerias com a PCM 
para a constituição de «unidades ministeriais 
de compras» que funcionem como entidades 
agregadoras de necessidades, para compras 
transversais às entidades adjudicantes e per-
tencentes ao Estado;
• Aprovação de um novo regulamento de aqui-
sições, enquadrando já o disposto no Código 
dos Contratos Públicos (CCP);
• Diagnóstico da actual situação das contras-
tarias com vista à sua reestruturação orgânica 
e funcional, incluindo uma nova defi nição dos 
espaços que lhe estão afectos;
• Avaliação económica e patrimonial da Livraria 
Camões no Brasil;
• Renovação integral, com mudança de instala-
ções, imagem e introdução de novo conceito de 
serviço ao público da loja da INCM no Porto.

b) Gestão da empresa:
• Aprovação do relatório e contas referentes ao 
exercício de 2007;
• Aprovação do 2.º Plano de Marketing da INCM, 
relativo ao período de 2008-2009, o qual deverá 
ser revisto trimestralmente;
• Defi nição de uma estratégia comercial para a 
manutenção ou abandono da produção de diver-
sos produtos gráfi cos tradicionais;
• Avaliação e organização do conjunto de arte-
factos perdidos a favor do Estado, depositados 
nos cofres da INCM;
• Defi nição das condições de exploração da pa-
tente PARAGON de originação de hologramas;
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• Criação de um grupo de trabalho para avaliação e organização do conjunto de artefactos perdidos 
a favor do Estado, depositados nos cofres da INCM;
• Início dos trabalhos de selecção e avaliação de espécimes numismáticos existentes na Casa Forte, 
com vista à reimplantação do Museu Numismático e à promoção de meios de fi nanciamento;
• Preparação da certifi cação da INCM para personalização de novos produtos;
• Renovação tecnológica da plataforma informática de suporte ao DRE;
• Aprovação dos investimentos necessários à produção do novo título de residência electrónico 
(TRE) em articulação com as soluções PEP e CC;
• Promoção de um estudo respeitante a um projecto de digitalização, gestão e arquivo documen-
tal, com vista a habilitar a INCM com uma análise global que possibilite avaliar estrategicamente 
este negócio;
• Celebração de um protocolo com a Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 
(FBAUL), destinado a desenvolver a gravura numismática e a medalhística e a formação de jovens 
escultores;
• Aquisição de equipamento de embalagem para moeda em rolo, de forma a colocar a INCM em 
condições idênticas às das suas congéneres internacionais;
• Associação da INCM ao Projecto de Cartão Solidário, da Promosocial;
• Aprovação do Plano Económico e Financeiro 2009-2010 da INCM.

c) Recursos humanos:
• Estabelecimento de diversas medidas de racionalização de pessoal, incluindo a sua redução 
progressiva;
• Aprovação de uma «proposta de reestruturação dos activos  —  sistema de incentivos à aposenta-
ção», 2.ª fase do processo de redução de pessoal em curso na INCM;
• Introdução, aquando da negociação anual do AE, de um critério diferenciado na revisão dos valo-
res da tabela salarial, benefi ciando mais os colaboradores de menores rendimentos;
• Revisão de um conjunto de NAP no âmbito da gestão de pessoal;
• Estabelecimento de um «procedimento de autoformação e desenvolvimento» regulador dos apoios 
à autoformação dos colaboradores da INCM.
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 III) REMUNERAÇÕES E OUTROS DIREITOS

a) Remuneração dos membros dos órgãos sociais — Auditor

Remunerações pagas ao revisor ofi cial de contas, Dr. Eugénio Cristóvão C. Ferreira da Costa, durante 
o ano de 2008: € 15 000. O Dr. Eugénio Costa foi nomeado fi scal único para o triénio 2008-2010 por 
deliberação social unânime por escrito, em 30 de Abril de 2008.

b) Remuneração dos membros dos órgãos sociais — Conselho de administração

Em euros

Actual administração: Dr. Estêvão 
Moura (1)

Eng.º José
Toscano

Eng.º Renato 
Leitão

Eng.ª Isabel
Neto

Dr. Pedro
Cardoso (1)

1. Remuneração

Remuneração base 56 397 75 042 75 426 74 442 48 208

Acumulação de funções de gestão - - - - -

Remuneração complementar - - - - -

Prémios de gestão - 16 667 16 667 16 667 -

Outras (ajudas de custo p/ custear deslo-
cações)

915 605 363 3 889 -

2. Outras regalias e compensações

Gastos de utilização de telefones 556 2 183 653 1 953 209

Valor de aquis. pela empresa de viat. de 
serviço

(3) (4) 35 349 (2)10 354 (2)10 347 (3)

Valor do combustível gasto c/ viat. de serviço 1 889 1 681 2 161 2 168 1 074

Subsídios de deslocação N/A N/A N/A N/A N/A

Subsídios de refeição N/A N/A N/A N/A N/A

Outras

3. Encargos com benefícios fi scais

Segurança social obrigatório 11 393 5 311 14 219 5 999 10 079

Planos complementares de reforma N/A N/A N/A N/A N/A

Seguros de saúde N/A N/A N/A N/A N/A

Seguros de vida N/A N/A N/A N/A N/A

Outros

Informações adicionais

Opção pelo vencimento de origem Não Não Não Não Não

Indicação do regime de segurança social RGSS RGSS RGSS RGSS RGSS

Cumprimento do n.º 7 da RCM n.º 155/2005 Sim Sim Sim Sim Sim

Ano de aquisição de viatura pela empresa 2005 2003 (2) (2) 2003

Exercício da opção de aquis. de viat. de 
serviço

Não Não Não Não Não

Usufruto de casa de função Não Não Não Não Não

Exercício de funções remuner. fora do grupo Não Não Não Não Não

Outras

(1) Valores referentes ao período de Maio a Dezembro de 2008.

(2) Utilização das viaturas através de contrato de renting. O valor indicado diz respeito aos alugueres mensais de 2008.

(3) Transita do conselho de administração anterior.

(4) Viatura adquirida em leasing em 2003.
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Em euros

Membros da administração anterior: Dr.  António Braz Teixeira Dr. João António Esteves Pinto

1. Remuneração

Remuneração base 31 067 26 698

Acumulação de funções de gestão - -

Remuneração complementar - -

Prémios de gestão 19 518 16 667

Outras (ajudas de custo p/ custear deslocações) - -

2. Outras regalias e compensações

Gastos de utilização de telefones 429 1 032

Valor de aquis. pela empresa de viat. de serviço (1)40 573 (2)35 349

Valor do combustível gasto c/ viat. de serviço 504 972

Subsídios de deslocação N/A N/A

Subsídios de refeição N/A N/A

Outras

3. Encargos com benefícios fi scais

Segurança social obrigatório - -

Planos complementares de reforma N/A N/A

Seguros de saúde N/A N/A

Seguros de vida N/A N/A

Outros

Informações adicionais

Opção pelo vencimento de origem Não Não

Indicação do regime de segurança social CAFEB CAFEB

Cumprimento do n.º 7 da RCM n.º 155/2005 Sim Sim

Ano de aquisição de viatura pela empresa 2005 2003

Exercício da opção de aquis. de viat. de serviço Não Não

Usufruto de casa de função Não Não

Exercício de funções remuner. fora do grupo Não Não

Outras

(1) Viatura adquirida em leasing em 2005.
(2)Viatura adquirida em leasing em 2003.
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IV) REGULAMENTOS INTERNOS

E EXTERNOS

A INCM, S. A.,  está sujeita a regulamentos in-
ternos, designados por normas de aplicação 
permanente, a saber: 
• Funcionamento dos refeitórios;
• Regulamento dos Serviços Sociais;
• Regulamento de Vestuário de Trabalho;
• Contratos a termo;
• Trabalho suplementar e descanso compensa-
tório;
• Recrutamento e selecção de pessoal;
• Normas sobre o Museu Numismático;
• Despesas com deslocações e viagens profi s-
sionais;
• Regulamento de Contagens Físicas de Existên-
cias;
• Regimes das faltas por doença, para assistên-
cia à família, maternidade/aborto e licença de 
paternidade;
• Regulamento de segurança;
• Reuniões gerais de trabalhadores — plenários;
• Normas sobre condições de venda e cobrança;
• Regulamento de Gestão do Imobilizado;
• Regulamento de Aquisições;
• Regulamento de Abates e Alienações;
• Normas sobre ofertas;
• Fundos de caixa;
• Seguros;
• Normas de aceitação de cheques;
• Regime de utilização de viaturas da empresa;
• Procedimentos relativos a formação profi ssio-
nal — análise e aprovação dos pedidos de for-
mação;
• Comissão de serviço;
• Contrastarias — fi scalização externa;
• Contratos de prestação de serviços;
• Pedido de concessão ou de prorrogação de li-
cença sem retribuição. Procedimentos;
• Impressos. Modelos de utilização interna;
• Moedas. Distribuição gratuita;
• Comissão de desenvolvimento;
• Comissão de planeamento;
• Movimentações de colaboradores com altera-
ção de funções;
• Aprovação de obras e aquisições de equipa-
mentos. Actualização de desenhos técnicos e 
outras informações;
• Organização. Coordenação e responsabilidade 
de funções de natureza horizontal;
• Recusas de promoção nos termos do  n.º 2 do 
capítulo XI do anexo II dos AAEE.

• Níveis de retribuição por mérito. Prémio de as-
siduidade. Cláusula 93.ª dos AAEE.
• Regulamento para vendedores;
• Efeito disciplinar de atrasos injustifi cados;
• Trabalho gravoso — protecção individual;
• Funções e competência dos chefes de produto;
• Regulamento de higiene e segurança no tra-
balho;
• A comunicação na INCM;
• Trabalho por turnos;
• Regulamento dos Trabalhadores-Estudantes 
da INCM;
• Regulamento da Biblioteca Profi ssional da 
INCM;
• Planeamento geral: instrumentos de gestão 
previsional.

No que diz respeito a regulamentos externos, a 
INCM, S. A., regula-se pelo sistema legal vigente 
no país, visando o melhor aproveitamento de um 
enquadramento fi nanceiro e fi scal mais favorável.

Diplomas legais de 2008 cujo conteúdo afectou 
sob qualquer forma a actividade da empresa:
• Emissão, cunhagem, colocação em circulação 
e comercialização de moeda metálica — RCM
n.º 64/2008 e RCM n.º 191/2008;
•Indemnização compensatória — RCM 
n.º 165/2008;
• Código dos Contratos Públicos — Portarias
n.os 701-A, 701-E, 701-F e 701-G/2008;
• Selos de Correio — Portarias n.os 238/2008, 
272/2008, 273/2008, 298/2008, 299/2008, 
546/2008, 547/2008, 1060/2008, 1061/2008, 
1062/2008, 1069/2008, e 1206/2008.

V) INFORMAÇÃO SOBRE

AS TRANSACÇÕES RELEVANTES 

COM ENTIDADES RELACIONADAS

MULTICERT  —  Serviços de Certificação 
Electrónica, S. A.:

Descrição Valor (€)

Aquisição de serviços (consultoria, certifi cação, 
manutenção e transferência tecnológica) 507 762

Aquisição de imobilizado (software, hardware, 
investigação e desenvolvimento) 485 149

Adiantamentos (contratuais e imobilizado) 175 680

Total 1 168 591
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Legenda

CA Conselho de administração

SCA Secretário do conselho de administração

E&D Estratégia e desenvolvimento

DJU Departamento Jurídico

GAI Gabinete de Auditoria Interna

QSA Gabinete de Qualidade, Ambiente, Higiene
e Segurança no Trabalho

MUS/CDI Museu/Centro de Documentação e Informação

DCC Departamento de Contrastarias

DGF Departamento Gráfi co

DMM Departamento de Moeda e Produtos Metálicos

DAP Departamento de Apoio à Produção

DSI Departamento de Sistemas de Informação

DED Departamento Editorial

DCO Departamento Comercial

DRH Departamento de Recursos Humanos

DFI Departamento Financeiro

DCP Departamento de Compras

ANEXO — ORGANOGRAMA
DA INCM, S. A.
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ANEXO — ELEMENTOS
CURRICULARES

PROFESSOR DOUTOR ESTÊVÃO RODRIGUES PIRES DE MOURA
Presidente do conselho de administração.

DADOS BIOGRÁFICOS

Data de nascimento: 26 de Setembro de 1953.
Naturalidade: Santa Margarida da Coutada, Constância.

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS

- Doutoramento em Organização e Gestão de Empresas — Instituto Superior de Economia 
e Gestão (2000);

- Mestrado em Relações Internacionais — Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
(1989);

- Licenciatura em Economia — Instituto Superior de Economia e Gestão (1981).
 
 DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO

- Programa de Alta Direcção de Empresas — PADE  —  AESE/Universidade de Navarra;
- Programa Management of People — INSEAD, Fontainebleau.

ACTIVIDADE PROFISSIONAL

- 2008 — INCM — Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.:
Presidente do conselho de administração;

- 2004-2008 — AIP — Associação Industrial Portuguesa:
Responsável pela área de Gestão de Recursos Humanos e Formação e do Secretariado-
-Geral;

- 2001-2003 — IPE — Investimentos e Participações Empresariais, S. A.:
Secretário-geral (e da sociedade) e responsável pela área de Gestão de Recursos Humanos 
e Formação;

- 1999-2000 — consultor independente (domínio da Gestão de Recursos Humanos)
actividade exercida em simultâneo com a preparação do doutoramento em Organização e 
Gestão de Empresas no ISEG;

- 1998-1999 — Joaquim de Sousa Brito, S. A.:
Administrador;

- 1988-1998 — Companhia de Seguros Bonança S. A.:
Director-coordenador  (Gestão de Recursos Humanos e Formação);

- 1980-1988 — Caixa Geral de Depósitos:
Adjunto técnico  (Gestão de Recursos Humanos).

ACTIVIDADE NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO

- Docência no FORGEP e CAGEP, Instituto Superior de Gestão (2007- 2009);
- Docência no mestrado em Gestão — Universidade de Évora e IPS-EG (2008-2009);
- Professor associado da Universidade Moderna — Departamento de Gestão (2000-2008);
- Coordenador do módulo «Gestão dos recursos humanos» do curso «Formação de 

empreendedores», IFEA-ISEG (2000);
- Docência no curso de pós-graduação Organização e Gestão Industrial na Universidade 

Lusófona, na disciplina de Gestão Estratégica de Recursos Humanos (2000);
- Coordenador do curso de Gestão (não residente) do Instituto Superior de Ciências e 

Tecnologia de Moçambique — ISCTEM (1998- 2000);



D | GOVERNO DA SOCIEDADE

101

- Formador certifi cado pelo Instituto do Emprego e Formação Profi ssional (1998);
- Docência no CESE, Escola Superior de Gestão, IPS, na disciplina de Economia Social 

(1997- 1998);
- Docência no MBA do IESF/IFG, Gestão de Recursos Humanos (1994- 1996);
- Docência no mestrado Gestão Estratégica de Recursos Humanos, na disciplina de Gestão 

Estratégica de Recursos Humanos, no ISCTE (1993- 1994);
- Responsável pela docência do módulo Gestão de Recursos Humanos, no curso de 

pós-gradução em Gestão Empresarial, organizado pelo INDEG/ISCTE, para o CEFOS — 
Centro de Formação de Seguros (1993- 1994);

- Assistente da cadeira de Economia Política do curso de Gestão de Empresas do ISLA(1986- 
1988);

- Formador da AIP/COPRAI para a área de Gestão de Pessoal, 1986/1988 e 1994 (Gestão 
de Pessoal para empresários de PME, programa SAM-GEST); 

- Formador do LNETI para os programas FIQ, 1986/1988; 
- Formador da Associação Comercial e Industrial do Funchal (1987), curso integrado de 

gestão de pessoal para profi ssionais qualifi cados (200 horas).
 
OUTRAS ACTIVIDADES

- Membro da direcção da Associação Portuguesa de Gestores e Técnicos de Recursos 
Humanos — APG, tendo integrado a respectiva direcção no biénio de 1991- 1992;

- Membro da Ordem dos Economistas;
- Membro da direcção do Sindicato Nacional Quadros e Técnicos Bancários, 1986-1987;
- Membro da Associação Portuguesa de Gestores de Projecto — APOGEP, com a responsa-

bilidade pela área de projectos de recursos humanos, com assento na respectiva direcção;
- Membro da Association Française de Ressources Humaines — AFGRH (Paris);
- Membro do Centro de Estudos e Documentação Europeia — CEDE/ISEG;
- Membro da direcção do Centro de Estudos para as Novas Orientações Sociais — CENOS;
- Membro da direcção da Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Internacional — 

VITAE.

TEXTOS PARA PROVAS ACADÉMICAS

- Gestão dos Recursos Humanos — Infl uências e Determinantes do Desempenho:
Tese de doutoramento, ISEG, Lisboa, 2000, mimeo;
- Diálogo Euro-Árabe, análise e crítica de uma estratégia diplomática regional em contexto 

de crise e contra crise:
Tese de mestrado, ISCSP, Lisboa, 1989, mimeo;

- A Política Mediterrânica: O Processo Institucional de Revisão:
Seminário do mestrado em Relações Internacionais, ISCSP, Lisboa, 1987, mimeo;

- Os Programas Integrados Mediterrânicos:
Seminário do mestrado em Relações Internacionais, ISCSP, Lisboa, 1987, mimeo. 3/3.

PUBLICAÇÕES

Livros
- Gestão de Recursos Humanos e Sociedade, Lisboa, Edições Sílabo, 1993;
- Gestão dos Recursos Humanos, Infl uências e Determinantes do Desempenho, Lisboa,  

Edições Sílabo, 2000;
- Manual de Gestão de Pessoas, Lisboa, Edições Sílabo (2004).

Artigos em livros
- «Modelo de gestão de organizações não-lucrativas baseado no modelo de autodiagnóstico», 

in Barros C. e Gomes dos Santos, J. C. (ed.) (1997), As Instituições Não-Lucrativas e a 
Acção Social em Portugal, Lisboa, Editora Vulgata;

- «Mutualismo e solidariedade», in Barros C. e Gomes dos Santos, J. C.  (ed.) (1998), 
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O Mutualismo Português: Solidariedade e Progresso Social, Lisboa, Editora Vulgata;
- «Mutualismo e solidariedade» (em colab.), in Barros C. e Gomes dos Santos, J. C. (ed.) 

(1998), O Mutualismo Português: Solidariedade e Progresso Social, Lisboa, Editora 
Vulgata;

- «Recursos humanos, governação e cooperativismo», in Barros C. e Gomes dos Santos, J. C. 
(ed.), (1999), Cooperativismo, Emprego e Economia Social, Lisboa, Editora Vulgata;

- «Governação e recursos humanos nas fundações», in Barros C. e Gomes dos Santos, J. C. 
(ed.), (2000), As Fundações Portuguesas, Lisboa, Editora Vulgata;

- «Da gestão dos trabalhadores à gestão de pessoas — Realidade, teorias e paradigmas em 
mudança» (2001), in Ensaios de Homenagem a Rogério Fernandes Ferreira, Ed. ISEG-UTL.

Artigos em jornais de grande expansão
- Diversos artigos publicados em jornais de grande expansão, nomeadamente no 

semanário Expresso e no diário Público («Economia»), onde, no período de 1998-2007, 
como colunista, publicou quinzenalmente artigos sobre a problemática da gestão dos 
recursos humanos.

Traduções de obras de gestão 
- Para Edições Sílabo: Os Samurais da Gestão (1993); As Melhores Práticas de Gestão 

(1999).
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ENGENHEIRO JOSÉ INÁCIO COELHO TOSCANO
Vogal do conselho de administração.

Data e local de nascimento:
19 de Setembro de 1948, Maceira, Leiria, Portugal.
BI n.º 527293, Lisboa, 26 de Maio de 2000.

FORMAÇÃO ACADÉMICA E PROFISSIONAL

- Licenciatura em Engenharia Química, pelo IST, Universidade Técnica de Lisboa, 1974;
- Estágio anual em Planeamento e Administração da Educação — Instituto Internacional 

de Planeamento da Educação — UNESCO, Paris, 1975-1976;
- Seminários diversos: IFB, IIAP, INA, ISG, UNL, UTL.

Idiomas estrangeiros: francês, inglês, espanhol.

RESUMO BIOGRÁFICO

- 1973-1976 — Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa:
Monitor e assistente eventual;

- 1976-1981 — Universidade Técnica de Lisboa e Ministério da Educação:
Técnico superior;

- 1981-1985 — Gabinete para a Cooperação Económica Externa, Ministério das Finanças:
Técnico superior e chefe de divisão;

- 1985-1989 — Direcção-Geral do Tesouro, Ministério das Finanças:
Chefe de divisão (interrupção em 1987-1988);

- 1987-1988 — Banco Interamericano de Desenvolvimento, Washington DC, EUA: 
    Administrador suplente;
- 1989-1991 — Secretaria de Estado do Tesouro, Ministério das Finanças:

Chefe do gabinete.
- 1991-2000 — Direcção-Geral do Tesouro, Ministério das Finanças:

Subdirector-geral;
- 2000 — INCM — Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.:

Administrador.
- 2002 — MULTICERT — Serviços de Certifi cação Electrónica, S. A.:

Administrador, em representação da INCM, S. A.;
- 2002 — CERTIPOR — Sociedade Portuguesa de Certifi cados Digitais, S.A.:

Administrador em representação da MULTICERT.

FUNÇÕES EXERCIDAS EM ACUMULAÇÃO

- 1989-1996 — GDP — Gás de Portugal, S.A.:
Presidente do conselho fi scal;

- 1991-1993 — BEI — Banco Europeu de Investimento, Luxemburgo:
Administrador suplente (não residente);

- 1991-1997 — FCE — Fundo para a Cooperação Económica:
Vogal do conselho directivo.

ASSOCIAÇÕES

-  Ordem dos Engenheiros – membro efectivo;
- SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social — membro do conselho 

directivo nos biénios de 1989-1991 e 1991-1993.
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ENGENHEIRO RENATO SILVA LEITÃO
Vogal do conselho de administração.

Data e local de nascimento: 4 de Agosto de 1946, Arrifana, Feira.
Morada: Rua do Prof. Queirós Veloso, 47, 1600- 658 Lisboa.
Membro da Ordem dos Engenheiros  n.º 14 761.

FORMAÇÃO ACADÉMICA E PROFISSIONAL

- Licenciado em Engenharia Civil pelo IST em 1975;
- Estágio na Suécia sobre Prefabricação Ligeira e Pesada (relatório — 1977);
- LNEC— Seminário sobre Economia no Projecto de Edifícios (1980);
- LNEC — Curso de Projectos/Estudos de Segurança contra Incêndio (1981);
- IST— Seminário «Dimensionamento e protecção de estruturas de edifícios contra 

incêndios» (1982);
- LNETI — Curso sobre o Regulamento das Características de Comp. Térmico dos Edifícios 

(1992);
- INH — Seminário — Revisão de Preços de Empreitadas (1980);
- ENB/DGIES — aulas no âmbito do Projecto, Comportamento dos Materiais de Construção 

ao Fogo e Planos de Emergência em Hospitais.

ACTIVIDADE DESENVOLVIDA NO ÂMBITO PROFISSIONAL

- Projectos de estabilidade;
- Gestão de empreitadas e fi scalização para o sector estatal, público e privado;
- Consultor na área da avaliação imobiliária, expropriações e segurança;
- Pareceres e cálculos no âmbito da revisão de preços de empreitadas;
- Apresentação de uma comunicação no 1º Congresso da APAE — Associação Portuguesa 

de Avaliações de Engenheiros — A Avaliação e a Indemnização no Imobiliário;
- Participação em tribunais arbitrais — mediação e arbitragem de confl itos entre empresas 

na área da construção civil;
- Estudos e relatórios vários no âmbito da indústria da construção civil (indústria do barro 

vermelho, Ytong, documento de homologação, impermeabilizações, gessos, etc.);
- Estudo sobre a reorganização ou reordenamento dos espaços industriais da INCM.

FUNÇÕES DESEMPENHADAS

- Técnico superior no Ministério da Habitação e Obras Públicas (1975-1985);
- Perito permanente do Tribunal da Relação (desde 1983);
- Membro da Comissão de Análise Experimental CAR/Fundo de Fomento da Habitação 

(1975-1978);
- Técnico superior do Ministério da Administração Interna (1986-1989);
- Director do Dep. de Projectos e Obras no S.U.C.H/Ministério da Saúde (1989-1992);
- Presidente do conselho técnico do S.U.C.H/Ministério da Saúde (1990-1992);
- Representante da Expo 98 em comissões de arbitragem e em avaliações na zona de 

intervenção da Expo 98 (1994-1996);
- Director de Departamento na INCM — Imprensa Nacional-Casa da Moeda (1996/1998- 

2004/2005);
- Presidente do conselho jurisdicional da Ordem dos Engenheiros (1996-1999);
- Presidente (executivo) do conselho de administração dos SMAS —  Serviços Municipalizados 

de Água e Saneamento de Sintra (1998-2002);
- Representante da Ordem dos Engenheiros em júris nos concursos de projectos de 

arquitectura para o Tagus Parque (2000);
- Presidente do conselho fi scal nacional da Ordem dos Engenheiros (2003-2007);
- Membro da Comissão de Análise das Propostas no Concurso Público Internacional de Concep-

ção e Execução de um Edifício Multiusos para a Câmara Municipal das Caldas da Rainha (2005);
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- Presidente do júri em concursos de obras públicas;
- Vogal do conselho de administração da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (desde 2005);
- Membro eleito da assembleia de representantes da Ordem dos Engenheiros (desde 2007).
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ENGENHEIRA ISABEL MARIA DUARTE PINTO CORREIA PEREIRA 

NETO
Vogal do conselho de administração.

Morada: Rua do General José Celestino da Silva, 8, 7.º direito, 1500- 309 Lisboa.
Telefone: 351217277569.
Correio electrónico: isabelpc@incm.pt.
Data de nascimento: 20 de Julho de 1947.
Nacionalidade: portuguesa.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

- Desde Maio de 2007— membro convidado do Conselho de Garantias Financeiras à Expor-
tação e ao Investimento;

- Desde Novembro de 2005 — vogal do conselho de administração da INCM, S. A.;
- Fev. 2003-Out. 2005 — assessora da directora-geral do Tesouro tendo, de Outubro de 

2004 a Setembro de 2005 e por indigitação do Ministro das Finanças, frequentado e con-
cluído o Curso de Auditores de Defesa Nacional;

- Fev. 2000-Fev. 2003 — presidente da APAD — Agência Portuguesa de Apoio ao Desenvol-
vimento, instituição fi nanciadora da política portuguesa de cooperação para o desenvolvi-
mento;

- 1996-2004 — professora convidada da Universidade Autónoma de Lisboa (UAL);
- 1999-2001 — coordenadora e formadora do curso de pós-graduação em Negócio Interna-

cional, Instituto Sócrates, Universidade Autónoma de Lisboa;
- Fev. 1992-2000 — presidente do Fundo para a Cooperação Económica (FCE), entidade 

fi nanciadora de projectos de cooperação e investimento;
- 1990-1991 — directora-geral do Tesouro, em regime de substituição, e membro da Co-

missão para a Reforma do Tesouro;
- 1990-1991 — representante de Portugal no conselho de administração do Fonds de Dévé-

loppement Social du Conseil de l’Europe;
- 1988-1990 — subdirectora-geral do Tesouro, área dos assuntos internacionais — fi nan-

ciamento externo/gestão da dívida pública, participações fi nanceiras internacionais;
- 1986-1988 — directora do Serviço de Financiamento Externo da Direcção-Geral do Tesou-

ro — mercado de capitais e instituições fi nanceiras multilaterais;
- 1983-1986 — chefe de divisão e directora de serviço do Gabinete para a Cooperação Eco-

nómica Externa;
- 1978-1982 — chefe de divisão da Direcção-Geral da Indústria;
- 1970-1978 — técnica superior da Direcção-Geral dos Serviços Industriais, Instituto Na-

cional de Investigação Industrial e Direcção-Geral das Indústrias Químicas e Metalúrgi-
cas (Ministério da Indústria e Energia);

- 1975-1976 — adjunta do Secretário de Estado da Indústria Pesada;
- 1970-1975 — assistente do Instituto Superior Técnico, Lisboa.

Datas Diversas 
- Monitoragem de vários cursos/seminários, no âmbito da temática das relações fi nancei-

ras/fontes de fi nanciamento internacionais e contratação internacional, em Lisboa, Porto 
e PALOP.

FORMAÇÃO ACADÉMICA E PROFISSIONAL

- 1964-1970 — curso de Engenharia Químico-Industrial, Instituto Superior Técnico - Uni-
versidade de Lisboa;

- Jan./Fev. 1973 — curso sobre «Estudo e avaliação de projectos de investimento», INII, Lisboa;
- Fev./Mar. 1980 — curso sobre «Avaliação de projectos industriais», Profs. Aníbal Santos, 

Amado da Silva e Diogo Lucena, Lisboa;



D | GOVERNO DA SOCIEDADE

107

- Ago.-Set. 1987 — «Financing sources and techniques seminar», International Law 
Institute, Georgetown University, Washington;

- Out. 1987 — «Tokyo capital market seminar», Industrial Bank of Japan (IBJ), Tokyo.

Datas Diversas
- Participação em conferências, seminários, missões e reuniões, nacionais e internacionais;
- Participação, em representação do Estado Português, nas assembleias gerais de diversas 

instituições fi nanceiras multilaterais (FMI/BM, BEI, BAfD, BERD e BAsD);
- Autoria e colaboração em diversos estudos e trabalhos de natureza técnica.

FORMAÇÃO COMPLEMENTAR

Primeira língua — português.
Línguas estrangeiras:
Inglês falado e escrito — bom;
Francês falado e escrito — bom;
Conhecimentos de informática — normais, na óptica do utilizador.

OUTRAS ACTIVIDADES

Actividades de voluntariado:
- Membro da direcção da ANDC — Associação Nacional de Direito ao Crédito, projecto 

apoiado pelo IEFP — Instituto do Emprego e Formação Profi ssional;
- Participação em diversas iniciativas de índole sócio-político-cultural.
Hobbies — fotografi a, jardinagem e bicicleta.
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DR. PEDRO GARCIA CARDOSO
Vogal do conselho de administração.

Data de nascimento: 13 de Novembro de 1970.

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS

- Licenciatura em Direito, 1996.

EDUCAÇÃO NO DOMÍNIO PROFISSIONAL

- Estágio na consultora imobiliária Jones Lang LaSalle (Madrid), 1999;
- Congresso promovido pela Jones Lang LaSalle (Madrid) com o tema «Comunicação e 

imagem», 2000;
- Seminário de gestores — Jones Lang La Salle (Toledo), com o tema «Características de 

diferenciação», 2001;
- Curso de formação em marketing e gestão imobiliária — Jones Lang LaSalle (Madrid), 2002.
- Seminário de gestores — Jones LaSalle (Barcelona), 2002;
- MBA — Master of Business Administration (Gestão de Empresas), 2006-2007;
- Seminário tendo como tema «A gestão de pessoas na Microsoft» (Liderança), 2007.

ACTIVIDADE PROFISSIONAL

- 2008 — vogal do conselho de administração da INCM, S.A.;
- 2004 e 2007 — assistente no Parlamento Europeu;
- 2002 e 2004 — funções directivas na empresa imobiliária e hoteleira JBG, S. A.;
- 1999 e 2002 — consultor da Jones Lang LaSalle (gestão comercial e imobiliária).

OUTRAS ACTIVIDADES

- 1999 — membro da Ordem dos Advogados (Delegação de Lisboa);
- 1996 e 1999 — colaboração jurídica como advogado estagiário e, depois, como advogado.
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A INCM iniciou em 2005 um processo de diag-
nóstico e análise das implicações, em termos 
de apresentação de contas, mensuração de 
resultados e reconhecimento de custos e pro-
veitos — decorrentes da adopção das normas 
internacionais de relato fi nanceiro, bem como 
das respectivas consequências ao nível dos 
seus sistemas de informação.

Este processo permitiu obter, para as contas de 
2008, a exemplo do efectuado para os exercí-
cios fi scais de 2005, 2006 e 2007, de uma forma 
extracontabilística, a quantifi cação das diferen-
ças de tratamento traduzidas nos ajustamentos 
que resultaram na conversão das demonstra-
ções fi nanceiras dos princípios contabilísticos 
geralmente aceites para as demonstrações fi -
nanceiras IFRS.
As diferenças com maior impacte ao nível da 
situação patrimonial são:

Imobilizado corpóreo

A INCM irá manter o custo histórico como cri-
tério de valorimetria dos seus imobilizados, uti-

lizando, contudo, a opção permitida na IFRS 1 de 
reavaliar ao justo valor, algumas das classes 
do seu activo fi xo corpóreo.

Assim, para a data de transição POC-IFRS:
Para os imóveis, a INCM, S. A., adjudicou a duas 
empresas independentes a avaliação dos seus 
edifícios e terreno. A partir deste resultado es-
tabeleceu-se um valor médio. Os ajustamentos 
assumem valores relevantes, conforme se ex-
plicita no balanço (IFRS).

No que diz respeito ao imobilizado técnico e 
administrativo, procedeu numa primeira fase 
à reavaliação dos referidos activos usando 
os coefi cientes de desvalorização de moeda. 
Numa segunda fase e com as informações 
recolhidas nos responsáveis técnicos das áreas 
de produção, estimou-se a vida útil das grandes 
linhas de produção, com base na perspectiva 
de benefícios económicos futuros. Resultante 
da metodologia seguida, apuraram-se as 
diferenças entre o POC e IAS, no que se refere 
a valores líquidos.
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Imobilizado incorpóreo

O normativo contabilístico português permite 
a capitalização de algumas despesas com acti-
vos intangíveis que, de acordo com as normas 
internacionais de relato fi nanceiro, devem ser 
imediatamente reconhecidas como custos do 
exercício. É o caso, designadamente, das des-
pesas associadas a processos de aumento de 
capital, a projectos de certifi cação de quali-
dade ou a estudos de impacte ambiental, as 
quais não cumprem com os critérios defi nidos 
no IAS 38 para o seu reconhecimento como 
um activo. À data da transição, os valores re-
lativos àquelas naturezas, líquidos de amorti-
zações acumuladas e que não satisfazem os 
critérios de reconhecimento do IAS 38 foram 
anulados parcialmente, por contrapartida de 
resultados transitados e reservas de reava-
liação. 

Efectuou-se a transferência do valor dos acti-
vos intangíveis que estão associados a activos 
fi xos para a respectiva conta de imobilizado 
corpóreo. Procedeu-se à actualização do valor 

bruto através de uma reavaliação pelos coefi -
cientes de desvalorização de moeda. Por últi-
mo, estimaram-se os anos de vida útil para os 
bens transferidos.

Impostos diferidos

Para o cálculo dos impostos diferidos para os 
ajustamentos IFRS, assumiram-se os seguin-
tes pressupostos:
a) Ao total dos ajustamentos do imobilizado 
corpóreo foram deduzidos os activos intangíveis 
que foram transferidos;
b) Foram estimadas diferenças temporárias 
nas reavaliações e no ajustamento do número 
de anos de vida útil fi scal e económica.

Resultados extraordinários

Uma vez que as normas internacionais de relato 
fi nanceiro são muito restritivas, concretamente 
na IAS 8, na defi nição de rubricas extraordiná-
rias, abrangendo somente expropriações de ac-
tivos, terramotos e outros desastres naturais, 
a INCM não apresenta resultados extraordiná-
rios nas suas contas.
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1. BALANÇO 

2008 2009

Activos não correntes

Activos intangíveis 2 067 015 3 442 864

Activos fi xos tangíveis 77 773 850 75 935 799

Investimentos 0 0

Activos fi nanceiros 358 517 336 028

Activos por impostos diferidos 345 915 313 930

Outros activos não correntes 0 0

Total de activos não correntes 80 545 297 80 028 622

Activos correntes

Inventários 15 464 372 14 343 177

Clientes e adiantamentos a fornecedores 11 610 543 14 267 913

Caixa e equivalentes 61 056 518 61 740 060

Outros activos correntes 4 094 706 4 017 080

Total de activos correntes 92 226 139 94 368 230

Total do activo 172 771 436 174 396 852

Capital próprio

Capital 27 445 000 27 445 000

Acções próprias 0 0

Ajustamentos de partes de capital de fi liais e associados - 329 083 - 329 083

Reservas e resultados transitados 60 544 656 48 837 961

Resultado do exercício 5 412 821 7 578 804

Capital próprio atribuído a accionistas 0 0

Interesses minoritários 0 0

Total de capital próprio 93 073 303 83 532 682

Passivos não correntes

Empréstimos 1 106 250 2 531 250

Provisões 8 801 608 8 670 844

Outros passivos não correntes 22 901 404 30 535 071

Impostos diferidos passivos 5 315 074 3 583 372

Total de passivos não correntes 38 124 336 45 320 537

Passivos correntes

Fornecedores 6 264 232 7 497 767

Empréstimos 15 503 343 19 046 194

Provisões 0 0

Outros passivos correntes 19 806 222 18 999 672

Total de passivos correntes 41 573 797 45 543 633

Total de passivos e capital próprio 172 771 436 174 396 852

31 de Dezembro de 2008
O Director Financeiro O Conselho de Administração
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2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

2008 2009

Rendimentos e ganhos

Rédito das vendas e dos serviços prestados 69 539 923 64 550 523

Outros rendimentos e ganhos operacionais 7 425 804 8 110 683

Variação nos investimentos de produtos acabados
e em curso

1 074 149 2 745 410

Trabalhos para a própria entidade capitalizados 839 613 1 397 025

Lucros imputados de subsidiárias, associados
e empreendimentos conjuntos

55 203

Ajustamentos positivos e mais-valias de instrumentos 
fi nanceiros

Outros rendimentos e ganhos fi nanceiros 3 029 334 3 133 985

Proveitos extraordinários

Total de rendimentos e ganhos (A) 81 908 823 79 992 829

Gastos e perdas

Inventários consumidos e vendidos 13 531 212 12 630 970

Materiais e serviços consumidos 12 645 895 13 305 033

Gastos com o pessoal 26 670 353 30 420 547

Gastos de depreciação e de amortização 12 225 957 10 033 471

Perdas por imparidade de activos fi xos tangíveis e suas 
reversões

Aumentos/diminuições de ajustamentos de inventários

Aumentos/diminuições de provisões 130 763 - 4 021 044

Outros gastos e perdas operacionais 5 571 788 4 592 139

Aumentos/diminuições de dívidas a receber 346 936

Prejuízos imputados de subsidiárias, associados
e empreendimentos conjuntos

Ajustamentos negativos e menos-valias de instrumentos 
fi nanceiros

Juros e outros gastos e perdas fi nanceiros 2 850 957 2 848 258

Custos extraordinários

Total de gastos e perdas (B) 73 626 925 70 934 971

Resultados antes de impostos (A)-(B) 8 281 898 9 057 858

Impostos sobre o rendimento 2 869 077 1 479 054

Resultado antes da consideração dos interesses
minoritários

Impostos sobre o rendimento

Resultado antes das considerações dos interesses 
minoritários

5 412 821 7 578 804

Resultado afecto aos interesses minoritários

Resultado líquido de período 5 412 821 7 578 804

Resultado por acção 0,98 1,38

31 de Dezembro de 2008
O Director Financeiro O Conselho de Administração
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3. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES

2008

Vendas e serviços prestados

Vendas 58 202 659

Serviços prestados 11 337 264

Custo das vendas e dos serviços prestados 37 840 685

Resultado bruto 31 699 238

Outros rendimentos 8 346 710

Gastos de distribuição 1 637 437

Gastos administrativos 27 220 035

Gastos de investigação e desenvolvimento

Outros gastos 3 084 956

Resultado operacional antes de gastos de fi nanciamento e impostos 8 103 521

Gastos de fi nanciamento (líquidos) - 178 377

Resultados antes de impostos 8 281 898

Imposto sobre o rendimento do período 2 869 077

Resultado líquido do período 5 412 821

Resultado por acção básico 0,98
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4. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Em euros 2008 2007

Actividades operacionais

Recebimentos de clientes 79 094 803 70 802 043

Pagamentos a fornecedores - 33 034 301 - 33 248 158

Pagamentos ao pessoal - 26 329 203 - 26 807 279

Pagamentos ao pessoal — Indemnizações - 1 323 302 - 2 560 264

Fluxo gerados pelas operações 18 407 998 7 466 342

Pagamento/recebimento do imposto sobre
o rendimento - 791 374 - 1 203 616

Indeminização compensatória 5 885 000 5 500 000

Outros recebimentos/pagamentos relativos
à actividade operacional - 6 892 481 - 3 895 425

Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias 16 609 143 7 867 301

Recebimentos relacionados com rubricas
extraordinárias 1 835 319

Pagamentos relacionados com rubricas
extraordinárias - 1 648 049

Fluxo das actividades operacionais (1) 16 609 143 8 054 571

Actividades de investimento

Recebimentos provenientes de:

Imobilizações corpóreas 25 999 25 999 40 703 40 703

Pagamentos respeitantes a:

Imobilizações corpóreas - 2 105 868 - 3 294 722

Imobilizações incorpóreas - 33 452 - 2 139 319 - 1 732 301 - 5 027 024

Fluxo das actividades de investimento (2) - 2 113 321 - 4 986 321

Actividades de fi nanciamento

Recebimentos respeitantes a: 

Empréstimos obtidos 9 000 000 20 121 194

Juros e prov. similares 2 973 623 11 973 623 2 829 228 22 950 422

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos - 13 993 471 - 15 588 163

Pagamento CGA (capital e juros) — 
Decreto-Lei n.º 240-D/2004 - 8 947 914 - 9 435 646

Juros e custos similares - 1 375 419 - 972 771

Remuneração de capital - 2 836 183 - 27 152 987 0 - 25 996 
580

Fluxo das actividades de fi nanciamento (3) - 15 179 364 - 3 046 159

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) - 683 541 22 091

Caixa e seus equival. SI (A) 61 740 060 61 717 969

Caixa e seus equiv. SF (B) 61 056 518 61 740 060

Anexo à demonstração do fl uxo de caixa — Caixa
e seus equivalentes 2008-A) 2008-B) 2007-A) 2007-B)

Caixa/depósitos à ordem 2 390 437 2 638 518 3 687 699 2 390 437

Aplicações fi nanceiras 59 349 623 58 418 000 58 030 270 59 349 623

Total 61 740 060 61 056 518 61 717 969 61 740 060
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5. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES DO CAPITAL PRÓPRIO

Em Euro

Movimentos no período
Capital 

nominal
Reservas não 

distrib.
Reservas 

distrib.

Ajust. ao valor 
de activos 

fi nanceiros

Result.  
acumul.

Result. liquído 
do período

Subtotal Total

Posição no início do período 27 445 000 51 532 397 808 992 - 329 083 - 3 503 428 7 578 804 83 532 682 83 532 682

Outros aumentos/diminuições 
de reservas

- 18 764 385 22 483 690 3 719 304 3 719 304

Distribuição de lucros/cobertura 
de prejuízos

- 3 503 428

Ajustamentos por reconheci-
mento de impostos diferidos

4 483 872 4 483 872 4 483 872

Total dos aumentos/diminuição 
dir. no capital próprio

0 - 14 280 513 22 483 690 0 3 503 428 0 11 706 604 11 706 604

Resultado líquido do período - 2 165 983 - 2 165 983 - 2 165 983

Posição no fi m do período 27 445 000 37 251 884 23 292 682 - 329 083 0 5 421 821 93 073 303 93 073 303

6. AJUSTAMENTOS NOS RESULTADOS TRANSITADOS E RESERVAS

DE REAVALIAÇÃO

Ajustamentos a 31 de Dezembro de 2008 Balanço activo (em euros)

Discriminação dos ajustamentos nas reservas de reavaliação

Actualização dos valores dos edifícios e terrenos 9 123 009

Reavaliação do imobilizado técnico e administrativo 18 552 173

Anulação do resultado antes de impostos 2 081 087

Impostos diferidos relativos à reavaliação livre para efeito IAS - 4 483 872

Total dos ajustamentos nas reservas de reavaliação 25 272 397

Discriminação dos ajustamentos dos resultados transitados

Fundo de pensões - 20 773 592

Anulação do imobilizado incorpóreo - 1 154 324

Total dos ajustamentos nos resultados transitados - 21 927 916

Total dos ajustamentos das reservas de reavaliação + Resultados transitados 3 344 481
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS IAS/IFRS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008
NOTA INTRODUTÓRIA
Apresenta-se um conjunto de informações da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., que visa 
detalhar os valores apresentados nas demonstrações fi nanceiras e outras e divulgar factos ou 
situações que, não tendo expressão naquelas, são úteis para o leitor das contas.
Os valores estão expressos em euros.

Nota 1: Declaração de conformidade com as IAS/IFRS ou declaração de não 

conformidade total com as IAS/IFRS

As demonstrações fi nanceiras estão em conformidade com todas as disposições contempladas 
nas IAS/IFRS e interpretações do IASB.

Nota 2: Declaração das bases de valorização e das políticas contabilísticas utilizadas

Base de valorização diferentes do custo histórico

IAS 2 Inventários O menor dos dois valores: valor realizável líquido ou custo de aquisição.

IAS 16
Activos fi xos — Edifícios Valor de mercado.

Activos fi xos — Equipamentos Valor de uso (vida útil económica).

IAS 28 Investimentos em associadas Método de equivalência patrimonial.

IAS 37 Provisões
Melhor estimativa do valor necessário para liquidar a obrigação na data do 

balanço.

IAS 38 Activos intangíveis
Consideraram-se como activos intangíveis apenas os que obedecem aos 

critérios defi nidos na IAS 38. Os restantes foram anulados.

Políticas contabilísticas

IAS 2 Inventários

Mercadorias e matérias-primas, subsidiárias e de consumo: custo médio de aquisição.

Produtos acabados e intermédios: custo standard de produção.

Produtos e trabalhos em curso: custo real de produção .

Adiantamentos por conta de compras: custo de aquisição.

IAS 16 Activos fi xos Amortização em linha recta.

IAS 20 Subsídios e ap.

 governamentais

Adopção de uma metodologia em que se reconhecem, de uma forma isolada nas 

contas, os subsídios (em rubricas de proveitos diferidos). O proveito anual fi ca 

expresso numa conta de demonstração de resultados.

IAS 28 Invest. em associadas Método da equivalência patrimonial.

IAS 38 Activos intangíveis Amortização em linha recta.
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Nota 3: Informação complementar sobre os elementos apresentados no balanço,

na demonstração dos resultados, na demonstração dos fl uxos de caixa e na 

demonstração das alterações no capital próprio

a) Activos que a INCM, S. A., espera recuperar depois de 12 meses (IAS 1):

a) Devedores diversos — Livraria Camões 1 304 215

b) Clientes de cobrança duvidosa 526 662

Nota. — Encontram-se provisionados na totalidade o valor de € 1 304 215 na alínea a) e de € 419 121 na alínea b).

b) Passivos que a INCM, S. A., espera liquidar depois de 12 meses (IAS 1):

Fornecedores — locação fi nanceira 2 705 800

Provisões para processos judiciais em curso — impugnação IRC 8 470 012

Outros credores CGA (MLP) 22 901 404

Fornecedores de pagamentos a prestações 18 913

c) Passivos que vencem juros (IAS 1):

Empréstimos bancários – curto prazo 7 925 000
Indexante EURIBOR + spread (0,15 - 0,875 

p. p.)

Empréstimos bancários – médio e longo prazos 1 106 250
Indexante EURIBOR + spread (0,20 - 0,24 

p. p.)

Processos judiciais em curso – impugnação IRC 8 470 012

Vencerá juros, desde a data da impugnação, 

se a decisão judicial for desfavorável à 

INCM, S. A.

Outros credores – CGA (MLP+CP)

(transferência do fundo de pensões)
30 535 071 Vence juros à taxa fi xa de 4 % ao ano.

d) Valor contabilístico dos inventários e sua respectiva decomposição (IAS 2):

 Inventários

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 8 303 668

Produtos e trabalhos em curso 1 370 093

Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos 306 861

Produtos acabados e intermédios 9 979 274

Mercadorias 145 426

Total 20 105 322
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e) Valor contabilístico dos inventários valorizados pelo seu valor realizável líquido (IAS 2):

Descrição Valor bruto Ajustamento

Produtos acabados 7 626 184 4 411 629

    Livros 3 798 274 3 598 060

    Impressos 715 625 262 018

    Produtos metálicos 1 519 623 531 711

    Outros 1 592 662 19 840

Mercadorias 145 426 48 661

Matérias-primas 7 350 711 35 898

    Discos 1 165 513 0

Chips 3 438 900 0

    Outras matérias-primas e subsidiárias 2 746 298 35 898

Produto intermédio e refugo 2 353 090 144 763

Material de manutenção e consumo 664 729 0

Outros 595 090 0

f) Valor dos activos e passivos por impostos diferidos reconhecidos no balanço (IAS12):

 
Valor líq.

contabilístico
Valor líq. p/

efeitos fi scais
Diferença

temporária

Aumento das reintegrações resultantes
da reavaliação do imobilizado corpóreo

45 176 963 25 191 275 19 985 688

Cálculos
Taxa 

impostos
Diferença 

temporária

Passivo por 
impostos 
diferidos

Variação

Aumento das reintegrações resultantes
da reavaliação do imobilizado corpóreo

26,5 % 19 985 688 5 296 207 812 335

g) Valor bruto dos activos fi xos e amortizações acumuladas (IAS 16):
Descrição Valor bruto Amortiz. acumuladas

Terrenos e recursos naturais 15 704 088 0

Edifícios e outras construções 49 305 914 30 129 229

Equipamento básico 74 781 654 48 274 287

Equipamento de transporte 1 373 343 928 010

Ferramentas e utensílios 347 470 205 967

Equipamento administrativo 12 025 188 7 449 401

Taras e vasilhames 16 398 16 378

Outras imobilizações corpóreas 8 611 323 110

Imobilizações corpóreas em curso 1 267 848 0

Total 163 433 226 87 003 382
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h) Rubricas que foram valorizadas ao justo valor — valor de mercado (IAS 16):

Para os imóveis, a INCM, S. A., adjudicou a duas empresas independentes, a avaliação dos seus 
edifícios. Estimou-se uma média com base nos valores atribuídos, sendo que os mesmos assumi-
ram valores relevantes conforme consta no balanço (IFRS).

Designação Data 
constr. Total (m2) Data

avaliação Imóvel Terreno Total

Edifício da Imprensa 
Nacional 1913 7 290 2008 7 564 950 2 521 650 10 086 600  

Edifício da Casa da Moeda 1941 25 240 2008 17 515 500 5 838 500 23 354 000

Terreno em Albarraque 1971 100 280 2008 0 6 942 500 6 942 500

Edifício em Gondomar 1982 799 2008 196 688 65 563 262 250

Edifício em Sacavém 1981 1 178 2008 1 007 625 335 875 1 343 500

i) Valor bruto dos activos fi xos totalmente amortizados, mas a serem ainda utilizados (IAS 16):

Descrição Valor bruto

Equipamento básico 8 864 377

Equipamento de transporte 213 689

Ferramentas e utensílios 51 406

Equipamento administrativo 906 869

Taras e vasilhame 16 232

Total 10 052 573 

j) Valor contabilístico na data do balanço dos activos adquiridos por via de um contrato de locação 
(IAS 17):

Descrição Valor de aquisição Amortizações acumuladas

Equipamento básico 2 728 295 666 381

Equipamento de transporte 60 237 31 097

Total 2 788 532 697 478
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k) Valores descontados e não descontados, na data do balanço, do total dos pagamentos dos 
contratos de locação (IAS 17):

Contratos de renting Validade do contrato < 1 ano Validade do contrato > 1 ano

Número do contrato Fim
de validade 
do contrato

Capital em 
dívida em 

31-Dez-2008

Juros em 
dívida em 

31-Dez-2008

Total Capital em 
dívida em 

31-Dez-2008

Juros em 
dívida em 

31-Dez-2008

Total

BMW renting 7000084 1-Mai- 10 10 384 10 384 4 327 4 327

BMW renting 7000085 1-Jun- 10 10 360 10 360 5 180 5 180

BMW renting 7000805 1-Nov- 12 8 548 8 548 24 932 24 932

BMW renting 7000806 1-Nov- 12 8 919 8 919 26 013 26 013

MULTIRENT 350801 1-Jul- 10 7 993 7 993 4 662 4 662

LEASPLAN 4709 1-Jan- 12 7 962 7 962 16 588 16 588

RENTILUSA 800376 1-Mai- 12 8 319 8 319 20 104 20 104

RENTILUSA 700805 1-Jun- 12 8 249 8 249 20 623 20 623

LOCARENT 26283 1-Jul- 12 7 491 7 491 19 352 19 352

LOCARENT 26280 1-Jul- 12 7 491 7 491 19 352 19 352

LOCARENT 26282 1-Jul- 12 7 491 7 491 19 352 19 352

LOCARENT 27456 1-Set- 12 6 256 6 256 17 203 17 203

HP 20578-PRT/S/2/1/A 1-Jul- 09 24 418 24 418 0 0

HP 20578-PRT/S/3/1/A 1-Dez- 09 86 667 86 667 0 0

HP 20578-PRT/S/4/1/A 1-Jun- 10 47 208 47 208 23 019 23 019

HP 20578-PRT/S/5/1/A 1-Out- 10 78 900 78 900 78 900 78 900

HP 20578-PRT/S/6/1/A 1-Nov- 09 26 904 26 904 26 904 26 904

HP 20578-PRT/S/7/1/A 1-Jan- 11 7 362 7 362 9 202 9 202

IBM PT7C- 753CB2 1-Out- 10 192 960 192 960 192 960 192 960

Total 563 882 0 563 882 528 675 0 528 675

l) Natureza e extensão dos subsídios governamentais reconhecidos no balanço (IAS 20):

Descrição Valor líquido Valor da amortização do ano

Sub. elementos ópticos holográfi cos-N.25/00052 8 227 914

Sub. r. laboratório contrastaria Lx- 07/00194 22 844 2 538

Total 31 071 3 452

Descrição Valor 

Indemnização compensatória — acesso universal e gratuito ao DRE e défi ce das Contrastarias 5 885 000

Total 5 885 000

m) Provisões (IAS 37):

Contas Saldo inicial Aumento Redução Saldo fi nal

29 — Provisões 

293 — Provisões para processos judiciais em curso 8 670 844 130 764 8 801 608
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Natureza da obrigação:

Provisões para processos judiciais em 
curso — impugnação IRC 8 470 012

Provisões para processos judiciais em 
curso — outros 331 595

Não se pode estimar a data de liquidação da obrigação, que só existirá se o Supremo Tribunal decidir 
desfavoravelmente. 

Nota 4

Informação adicional incluindo contingências, compromissos e outras divulgações 

não fi nanceiras.

a) Domicílio e forma legal:
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., com sede na Avenida de António José de Almeida, Lisboa, 
detida a 100 % pelo Estado Português, representado pela PARPÚBLICA — Participações Públicas 
(SGPS), S. A.

A INCM, S. A., tem uma participação fi nanceira de 20 % na MULTICERT – Serviços de Certifi cação 
Electrónica, S. A. A sociedade tem por objecto a prestação de serviço de certifi cação electrónica. 
Para além da INCM, S. A., participam no capital desta sociedade a Portugal Telecom, a SIBS e os 
CTT.

b) Descrição da natureza das operações:

Designação Merc. nac. Merc. intrac. Out. merc. Total

Produtos gráfi cos 55 525 675 47 159 193 382 55 766 216

Produtos metálicos 10 798 808 990 729 61 756 11 851 293

Contrastarias 1 383 657 0 0 1 383 657

Outras áreas 539 964 0 0 539 964

Total de vendas e prest. serv. 68 248 104 1 037 888 255 138 69 541 130

c) Número de colaboradores no fi nal do período e a média respectiva:

O número médio anual total de pessoas ao serviço da empresa é de 785.

Em 31 de Dezembro de 2008 existiam 767 pessoas:

Pessoal administ., comercial e serviços 514

Pessoal fabril 253
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