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MENSAGEM DO PRESIDENTE

O ano de 2011 representa para a INCM um período de transição. Muito embora
os resultados económicos da empresa não espelhem diretamente essa realidade
os níveis de ajustamento, em gestão e operacionais, a que a empresa teve de submeter-se, em resultado das profundas mudanças verificadas no quadro da gestão
pública e da gestão empresarial pública, não têm paralelo nos anos mais recentes.
Em face das novas exigências que o Estado fez às empresas públicas, designadamente aplicando medidas fortemente restritivas relacionadas com as despesas
de funcionamento e os custos operacionais, a INCM, que já vinha adotando uma
política de ajustamento dos seus custos à expectativa de evolução dos níveis de
atividade, prosseguiu esse processo, agora em áreas que se previa serem envolvidas mais tarde, sobretudo as relacionadas com a melhoria dos procedimentos
internos.
Nos próximos anos e depois de ter investido de forma profunda nos processos
industriais, a empresa necessitará agora de adotar medidas de funcionamento
orientadas para o desempenho interno e para a melhoria do «chão de fábrica». Os
processos de trabalho baseados em filosofias de gestão do tipo lean management,
ou world class manufacturing, já ensaiados em algumas áreas industriais do setor
gráfico de segurança, necessitam de ser expandidos a todas as restantes áreas de
atividade. Tal implicará, provavelmente, uma reorientação da atual política de
contenção de custos, a qual deverá vir a mostrar-se muito mais seletiva do que
até agora, por exaustão das áreas onde se podia fazer poupanças diretas, como
até aqui se tem feito.
Tal facto deverá implicar o reconhecimento, por parte do Estado, de que ao longo
dos últimos anos, muito antes de declarada a crise financeira e a necessidade de
restringir custos, esse era já o caminho trilhado pela INCM, pelo que a empresa
não pode ser «penalizada» por ter adotado medidas de contenção enquanto estratégia de gestão.
O ano de 2011 foi também o da avaliação da coerência orgânica e operacional da
estrutura organizacional aprovada em 2009, que alinhou as principais atividades
da empresa em unidades de negócio. Embora os ganhos de eficiência obtidos
com a nova estrutura tenham sido notáveis e esta se tenha revelado bastante mais
operativa do que a anterior, sobretudo ao assegurar ao Conselho de Administração
o acompanhamento permanente das atividades, através da criação da figura do
administrador executivo e responsável pela gestão global de cada uma dessas
unidades, verificou-se que em algumas áreas seriam necessários ajustamentos
que eliminassem redundâncias existentes ou permitissem agilizar os processos
de decisão internos ou os mecanismos de controlo.
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Para 2012 está prevista a passagem de cinco para quatro unidades de negócio,
por integração da área do livro nas publicações oficiais, e o reforço da área da
qualidade, que hoje surge como uma atividade essencial à afirmação da INCM
nos exigentes mercados em que opera, para além da importância que tem na
gestão dos sobrecustos industriais ocultos.
As alterações introduzidas nos Orçamentos do Estado de 2010 e 2011 colocaram
a INCM na rota da gestão pública, com o conjunto das medidas desenhadas para
conter a expansão do endividamento do setor público empresarial a ser aplicado na empresa. Mesmo em áreas em que tal se mostraria mais complexo, pelo
facto de terem vindo a ser objeto de controlos sistemáticos desde há muito, as
orientações foram adotadas com grande rigor no sentido do alinhamento com
as decisões tomadas pelo Estado. Neste domínio, o sentido de responsabilidade
dos colaboradores da INCM, os primeiros chamados à sua aplicação, foi notável.
Ainda neste âmbito, importa salientar que a estrita aplicação à INCM das medidas de contenção que foram adotadas poderá pôr em causa o modelo de gestão
existente na empresa desde a sua criação em 1972 e que teve em vista adequar
os seus processos decisórios a um marco gestionário, já então sentido como um
necessário afastamento em relação à gestão estritamente pública.
Esse enquadramento, que tem permitido um constante ajustamento da empresa
às profundas alterações no papel do Estado na sociedade e na economia, poderá
correr o risco de se perder, por via da aplicação estrita de normas orçamentais
públicas que, de algum modo, são incompatíveis com o modelo de gestão em que
a empresa opera e que tem enquadramento na lei, em particular no Código das
Sociedades Comerciais.
O Estado tem vindo, na última década, a desmaterializar os seus serviços e a adotar a administração eletrónica em muitas áreas que até então tinham uma cultura
essencialmente administrativa e pouco virada para o cidadão.
Tal facto, que tem colocado Portugal na linha da frente dos países que adotam
uma maior simplificação dos processos administrativos públicos através do recurso às novas tecnologias da informação e da comunicação, tem tido um impacte não despiciendo na INCM, com a saída do portfolio da empresa de um
leque substancial de atividades que correspondiam a prestações tradicionais de
serviços ao Estado.
A INCM tem conseguido ajustar-se a este processo de redução de produtos e
serviços que integravam o seu portfolio e que está totalmente fora do controlo
da empresa, quer em termos de tempo de adoção, quer do próprio quadro de
ajustamento. Na realidade, sempre que o Estado se decide pela eliminação de um
serviço fornecido pela INCM e o transfere para a esfera da Administração ou assegura a sua gratuitidade aos cidadãos, a INCM vê não só o seu nível de atividade
decrescer, mas também parte da sua estrutura organizacional, que antes estava
orientada para a prestação desse serviço, ficar inativa.
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Importa, no entanto, referir que se os níveis de prontidão da empresa se têm
mantido em patamares elevados e o ajustamento tem sido possível, como se pode
verificar pela evolução do quadro de pessoal e da estrutura de custos de funcionamento, existe um limite orgânico para que tais padrões sejam assegurados sem
que se verifique uma rotura ao nível da estrutura organizacional, seja do lado das
pessoas, seja do lado do negócio.
Embora a empresa tenha melhorado os seus processos de previsão de forma
acentuada para responder à volatilidade de parte dos seus negócios, existe a convicção de que, sendo a INCM uma empresa pública especializada na produção de
bens e serviços em condições de segurança para o Estado, se exigiria uma maior
concertação estratégica entre a empresa e o Estado.
Na ausência dessa concertação estratégica, a empresa pode vir a confrontar-se
com uma necessidade de revisão profunda do seu portfolio de atividades nos
próximos anos ou até mesmo da sua natureza. Este não será, contudo, um processo no qual a gestão da empresa possa ter uma influência decisiva, mas antes
consistirá numa decisão fundacional do próprio Estado que, tudo indica, deverá
estar ao nível da tomada em 1972, com a sua refundação, na sequência da publicação do Decreto-Lei n.º 225/72, de 4 de julho, de que resultou a integração da Casa
da Moeda na anterior empresa pública Imprensa Nacional.
No ano em que a empresa iniciou de facto a sua atividade enquadrada pela
NP 4427 ~ Requisitos do Sistema de Gestão de Recursos Humanos, nunca as
dificuldades sentidas na gestão das pessoas foram tão explícitas. Se em 2010 esta
área já esteve sob grande pressão, em 2011 o impacte das medidas constantes do
Orçamento do Estado mostrou-se totalmente adverso ao delineamento de uma
política de gestão de recursos humanos de base empresarial e decidida no âmbito
do quadro de gestão da empresa.
A INCM é um estabelecimento industrial e do ponto de vista legal a empresa está
enquadrada nos pressupostos do Código das Sociedades Comerciais. Tal facto faz
com que a gestão das pessoas esteja mais próxima das regras do setor privado do
que do setor público. Num momento em que a intenção do Estado vai no sentido
de aproximar a gestão dos recursos humanos que integram o setor público das
regras aplicáveis ao setor privado, submeter empresas com estatutos específicos
como a INCM, que atuam dentro de uma lógica de mercado, às regras de gestão
pública ou condicionar, fora de um quadro compreensível e percetível, as suas
decisões nesta área tem efeitos profundos na sua própria atividade.
Embora esses efeitos possam não ser visíveis a curto prazo, em horizontes mais
largos têm influência negativa sobre o compromisso e a relação das pessoas com
a própria empresa, para além de retirarem sentido à própria gestão formalizada
dos recursos humanos em contraciclo com as práticas de gestão mais avançadas.
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A sustentação da mudança numa empresa necessita de estar apoiada em políticas de gestão adequadas e formalizadas com essa intenção. A proibição de adotar
decisões relacionadas com a gestão de pessoas não constituiu um facilitador,
antes dificulta e continuará a dificultar os processos de ajustamento e mudança
que estavam em curso na INCM, enquanto estes se mantiverem e a empresa
conservar o seu estatuto atual.
Em 2011 a empresa prosseguiu o reforço dos mecanismos de informação junto de
todos os interessados. Na ausência de outros motivadores, foi através da intensificação dos mecanismos de comunicação, designadamente da partilha de informação com as estruturas de direção e chefia e com as estruturas representativas dos
trabalhadores, que a gestão procurou manter em alta a motivação das pessoas e
envolvê-las nos processos de mudança.
Como iniciativas marcantes no domínio da comunicação saliento a continuidade da elaboração do Relatório de Sustentabilidade, a realização de reuniões
alargadas para divulgação dos resultados de atividade, a institucionalização de
reuniões mensais administração-estruturas representativas dos trabalhadores, a
divulgação alargada do plano económico-financeiro e da sua monitorização, a
divulgação do extrato anual de remunerações para todos os colaboradores e a
criação do Comité de Ética, na sequência da aprovação de um código de conduta
neste domínio.
Ao fim de cerca de 40 anos de atividade da Livraria Camões, um espaço livreiro
fortemente depreciado, existente no Rio de Janeiro, que se encontrava no portfolio
de atividades da empresa, o Conselho de Administração, por sua única e exclusiva
responsabilidade e dado que nunca, nos últimos anos, a empresa conseguira
articular qualquer ação com o Estado Português no âmbito da política cultural
externa envolvendo a Livraria, tomou a decisão de proceder ao seu encerramento.
Esta decisão teve em atenção não só o facto de que desde o início da sua atividade
a Livraria Camões apresentava resultados anuais operacionais fortemente negativos e não era visível o modo como inverter essa situação, mas também o facto de
o catálogo da INCM se mostrar desajustado do mercado livreiro brasileiro, face
às exiguidade dos títulos editados e ao reduzido interesse nos títulos editados
em Portugal.
A decisão do Conselho de Administração foi objeto de controvérsia nos meios intelectuais, tanto em Portugal, como no Brasil. Os argumentos utilizados na refutação nada tinham a ver com a decisão da INCM, antes remetiam para a política
cultural externa de Portugal ou para a defesa e valorização da língua portuguesa,
objetivos que não constituem responsabilidade da empresa e para a qual a mesma
não dispõe, nem dos poderes de representação do Estado Português, nem da capacidade das agências que, no âmbito público, se ocupam dessa missão.
Uma sessão realizada em sintonia com a Sociedade Portuguesa de Autores permitiu esclarecer de forma clara a intelectualidade portuguesa sobre as razões que
levaram ao encerramento, bem como à divulgação das iniciativas que estavam
em curso para colmatar esse encerramento.
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De modo a manter uma presença ativa dos seus livros no mercado do Rio de
Janeiro, a INCM estabeleceu um protocolo com o Grupo Almedina, uma entidade do setor livreiro português, em cuja carteira a livraria será reaberta, sob
inteira responsabilidade comercial deste Grupo, em novos moldes e disponibilizando aos leitores brasileiros o catálogo das edições da INCM. Deste modo,
o interesse público é duplamente salvaguardado: por um lado, interrompe-se a
drenagem de recursos para um projeto sem qualquer retorno cultural visível e,
por outro, assegura-se a presença do catálogo da empresa em solo brasileiro, em
novos moldes comerciais e de divulgação.
Por último não quero deixar de fazer referência às idiossincrasias da INCM. Talvez
o fator mais importante a levar em conta nos próximos anos, que se adivinham de
grandes desafios para a empresa.
Quando uma instituição é multissecular, tem de se compreender qual a essência
que lhe permitiu vencer as vicissitudes do passado e dar continuidade a esse
elemento estrutural, adaptando-o às novas conjunturas e tecnologias disponíveis.
No caso da INCM, pela natureza das suas atribuições, esse cerne estará na segurança, na confiança e na integridade.
Daí que a nossa obrigação para com o futuro passe por preservar essa razão de
existir e fazê-la presente e atual a todas as nossas partes interessadas: Estado,
cidadãos, colaboradores, fornecedores e clientes.
Ao longo de séculos a INCM tem sido uma instituição em que os portugueses
confiam. No caso do ciclo de gestão que agora termina o nosso grande objetivo
foi apenas o de fazer com que a visão da empresa se mantivesse em pleno e não
desperdiçar o valor intrínseco que o mesmo representa para Portugal. Esperamos,
convictamente, pelo modo como atuámos, tê-lo conseguido.

O Presidente do Conselho de Administração
Estêvão de Moura
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I. Introdução

1.1. Envolvente económica

A economia mundial e em particular a economia portuguesa, enquanto pequena
economia aberta, integrada no espaço económico e financeiro europeu, atravessam um período muito complexo e de difícil comparação histórica, que se tem
acentuado desde a crise financeira internacional no final de 2008, com impactes
sociais, que afetam sobretudo os níveis de emprego, com taxas de desemprego
nunca atingidas nas últimas décadas e sem previsão de grande melhoria no curto
prazo.
No contexto europeu de fraco crescimento económico e de arrastamento na
resolução da crise de dívida soberana europeia, os agentes económicos assumem
comportamentos mais defensivos, ou seja, as empresas adotam estratégias de
grande contenção do investimento, redução de custos, diminuição da capacidade
produtiva e adiam decisões que atingem o seu crescimento e modernização.
Por outro lado, os particulares assumem posturas de abrandamento de consumo
e protelam decisões vitais para o tecido económico adiando o consumo de bens
duradouros.
Estes processos induzem a contração da atividade económica para 2012 e 2013,
e a projeção para a economia portuguesa permanecerá restringida pela necessidade imperativa de consolidação das contas públicas e da observância das medidas e reformas propostas pela EU/FMI/BCE.
A evolução da atividade económica traduz-se, pela negativa, na procura interna
que evoluirá condicionada pelo elevado desemprego e pelas medidas restritivas
de acesso ao financiamento e, pela positiva, na manutenção de um crescimento,
embora menos significativo, das exportações, acompanhando a evolução dos
fluxos de comércio internacional, e contribuindo para uma melhoria do défice
comercial.
As taxas financeiras, nomeadamente a euribor, mantiveram-se baixas durante o
ano de 2011, num patamar pouco acima dos 1,5 %, prevendo-se ainda uma ligeira
descida durante o ano de 2012. No entanto, a falta de liquidez e a debilidade na
estrutura de capital de algumas instituições bancárias provocaram um aumento
significativo dos spreads praticados, prejudicando e dificultando o acesso a financiamento do tecido empresarial, apesar das descidas da taxa de referência.
O ano de 2011 terminou com uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) nacional que deverá rondar os 1,6 %, com o 3.º trimestre a registar uma diminuição
de 1,7 %, em termos homólogos, que contribuiu para acelerar o ritmo de queda que
já se registava nos trimestres anteriores.
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O Boletim Económico de Inverno do Banco de Portugal perspetiva uma contração da economia portuguesa de 3,1 % para 2012 e uma estagnação de 0,3 % para
2013.

Taxa de variação, em percentagem

Quadro I
Projeções do Banco de
Portugal

2010

2011

2012

2013

100,0

- 1,6

- 3,1

0,3

Consumo privado

66,0

- 3,6

- 6,0

- 1,8

Consumo público

21,6

- 3,2

- 2,9

- 1,4

Investimento (FBCF)

19,8

- 11,2

- 12,8

- 1,8

107,2

- 5,2

- 6,5

- 1,5

Exportações

31,0

7,3

4,1

5,8

Importações

38,2

- 4,3

- 6,3

0,7

3,6

3,2

1,0

PIB

Procura interna

Inflação
Fonte: Banco de Portugal ~ Boletim de Inverno 2011

O preço dos metais preciosos retomou a sua tendência de subida, como se verifica no gráfico seguinte, apresentando igualmente uma elevada volatilidade.

Figura I
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A cotação do ouro e da prata impulsionou o preço de venda das moedas de
coleção, que incorporam tais metais, para níveis que implicaram uma diminuição
da procura. No entanto, a empresa poderá beneficiar do efeito de refúgio exercido
pelo ouro, acrescido pela expectativa de continuação da subida dos preços.
Tendo em consideração que a atividade da INCM está muito centrada no mercado português, as principais ameaças de crise sobre a empresa têm origem
sobretudo no eventual adiamento das decisões de índole económica dos seus
principais clientes, nomeadamente o Estado.
O agudizar da crise social, motivado pelo crescimento da taxa de desemprego,
pode igualmente ter uma influência marcante nos níveis internos de atividade,
considerando que muita da produção da INCM tem como destinatário último
os cidadãos e que estes podem protelar as suas decisões de aquisição desses
serviços, em favor de responsabilidades mais imediatas.
Em face dos potenciais efeitos que o atual contexto económico-social poderá ter
nos níveis de atividade da empresa, esta deverá prosseguir a implementação das
medidas de reorganização interna, com vista a uma melhoria da eficiência no funcionamento organizacional, principalmente no domínio dos sistemas produtivos
industriais, onde esses ganhos deverão constituir um dos fatores de resposta a
quebras de atividade. Deverá ainda merecer especial atenção o reposicionamento
dos sistemas de informação, centrando-os nos negócios, e o reforço da atividade
de marketing.
Em simultâneo, deverá prosseguir o processo de recomposição da carteira de
produtos e serviços com vista a substituir os mais antigos por uma nova gama
de produtos e serviços de maior pendor tecnológico e interação com os clientes
ou os cidadãos.
No plano da gestão financeira, continua a pressão sobre a demonstração de resultados, com o acréscimo de risco originado pela irregularidade das taxas de
mercado, com especial atenção dada ao nível de endividamento e liquidez. No
que se refere à evolução das taxas de juro de curto prazo, que tem por base as
expectativas face à evolução da taxa EURIBOR a 3 meses, implícita nos contratos
de futuros, tudo aponta para a continuação da sua ligeira descida nos próximos
meses.
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Evolução da Euribor

INCM IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA

6,00 %

Euribor 12 m
5,00 %

4,00 %

3,00 %

2,00 %

1,00 %

0,00 %
jan - 08

jul - 08

jan - 09

jul - 09

jan - 10

jul - 10

jan - 11

jul - 11

Fonte: Reuters

Em termos comerciais a INCM continuará o seu processo de desenvolvimento
sustentável de produtos de tecnologia de segurança, reforçando as suas competências e o alargamento da oferta de serviços aos seus clientes públicos e
privados.
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Em termos gerais, a atividade da INCM foi marcada, no ano de 2011, pela consolidação das principais atividades da empresa ligadas aos produtos e serviços
de maior expressão.
Nos últimos anos, no conjunto de atividades existentes na empresa, onde antes
imperavam técnicas tradicionais de fabrico, passaram a predominar as tecnologias mais avançadas que, na linha da modernização do Estado, sustentam a
produção de produtos como o CC ~ cartão de cidadão eletrónico, o PEP ~ passaporte eletrónico português, o TRE ~ título de residência eletrónico ou o cartão
tacógrafo digital, entre muitos outros.
No mesmo período foi possível alargar a oferta dos serviços prestados pela INCM
aos seus clientes do setor privado, principalmente na área financeira, onde a empresa tem vindo a manter e a conseguir novos certificados de segurança, aos
níveis mais elevados, para a emissão de cartões bancários (Visa e MasterCard) e
outros documentos.
De referir ainda a concretização, durante o ano de 2011, da primeira fase da
destruição e venda dos discos amoedados (antigas moedas de Escudo).
A INCM foi galardoada com uma Menção Honrosa, em janeiro de 2011, na cerimónia onde foram entregues os prémios às empresas e organismos que se destacaram por práticas exemplares na área da igualdade no trabalho entre mulheres
e homens e na área da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal.
Mais uma vez a INCM participou na World Money Fair (WMF), que decorreu
em Berlim, e apresentou aí o plano numismático para 2011. Durante o certame
a moeda alusiva ao «Centenário da República Portuguesa» recebeu o Prémio de
Melhor Moeda Comemorativa Portuguesa de 2010, atribuída pelo Fórum dos
Numismatas.
A APCER ~ Associação Portuguesa de Certificação certificou a INCM de acordo
com a norma NP 4427:2004, «Requisitos de Sistema de Gestão de Recursos
Humanos», o que torna esta empresa uma das primeiras a nível nacional a obter
aquela certificação.
A Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) e a Procuradoria-Geral da
República (PGR) assinaram no dia 29 de março um protocolo que visa a concretização de um projeto editorial relacionado com edições jurídicas.
De maio a julho decorreu a exposição «O Escudo: A Nova Unidade Monetária
da República» promovida pela Comissão Nacional para as Comemorações do
Centenário da República, no átrio da Casa da Moeda, mostrando as diferentes
moedas e notas produzidas durante a I República e traçando também um quadro
da evolução do valor do escudo, desde 1911 até à atualidade.
A criação do escudo pelo Governo Provisório, através do Decreto com força de
Lei de 22 de maio de 1911, introduziu também importantes inovações organizativas e tecnológicas na Casa da Moeda, marcando a história da INCM e o seu
contributo para a implementação da República, algo que também pôde ser testemunhado na exposição.
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Integrada nas comemorações oficiais do 100.º Aniversário do Instituto dos
Pupilos do Exército decorreu no dia 25 de maio a apresentação da moeda que
celebra o centenário da Instituição que contou com a presença do Presidente da
República, Aníbal Cavaco Silva.
Em junho, ocorreu a participação na 9.ª Edição do SmartCards ~ Congresso
Anual de Cartões e Meios de Pagamento, o evento de referência no âmbito dos
cartões e dos meios de pagamento em Portugal, que contou com o patrocínio
da INCM e que disponibilizou informação atualizada e deu a conhecer as mais
recentes estratégias e soluções do setor ao longo de dois dias.
Desde junho, passou a ser possível aos utilizadores das entidades que enviam
atos para publicação no Diário da República autenticarem-se com o certificado
de autenticação do cartão de cidadão. Esta nova funcionalidade, disponível no
Portal do Diário da República, possibilitará a estas entidades a utilização de uma
ferramenta de autenticação simples e muito segura.
A INCM aderiu ao Facebook, podendo encontrar-nos na página institucional em http://www.facebook.com/pages/Imprensa-Nacional-Casa-da-MoedaS-A/238044806223271 ou em INCM Livros e INCM Moedas.
Passou assim a ser mais fácil aceder a vários conteúdos e notícias relacionados
com a atividade da INCM, nomeadamente informações de caráter institucional,
avisos referentes a lançamentos de livros e moedas, novos produtos, campanhas
temáticas, eventos a realizar e outros acontecimentos dignos de destaque.
Pode ainda aceder-se a INCM Livros em http://www.facebook.com/INCM.Livros
e a INCM Moedas em http://www.facebook.com/INCMMoedas.
A INCM associou-se à homenagem que o Governo de Timor-Leste prestou aos
combatentes da Frente Armada da Resistência Timorense, pela dedicação e bravura demonstradas na luta pela independência nacional, através da doação de
um sinete em metal com as armas da República Democrática de Timor-Leste e
de 236 diplomas de honra.
Em setembro, foi apresentada a moeda corrente comemorativa do Quinto
Centenário do Nascimento de Fernão Mendes Pinto. A cerimónia realizou-se nos
Paços do Município de Montemor-o-Velho, terra natal do autor da Peregrinação,
enquadrada nas celebrações do dia da cidade.
O evento contou com a presença do Secretário de Estado da Administração Local
e Reforma Administrativa, Paulo Simões Júlio, com os presidentes da Assembleia
e da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, os autores da moeda, e outras
individualidades e cidadãos de Montemor.
Foi inaugurada, em novembro, no átrio do edifício da Casa da Moeda, a exposição
«Cartas da Real Fábrica», mostrando ao público réplicas de cinco dos mais famosos baralhos de cartas impressos na Real Fábrica de Cartas de Jogar, acompanhadas de documentos do Arquivo Histórico da INCM e de baralhos originais
cedidos por dois colecionadores particulares.
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A exposição baseou-se na pesquisa realizada pela investigadora Fernanda Frazão
sobre a documentação e o espólio da Imprensa Régia e Real Fábrica, predecessoras da INCM, uma investigação que durou 12 anos e deu origem ao reacender
do interesse artístico e lúdico das cartas de jogar.
A empresa foi classificada pela revista Exame, em parceria com a empresa de
consultoria de gestão Accenture, como uma das 100 Melhores Empresas para
Trabalhar em Portugal. Esta classificação resulta da análise das práticas globais
de gestão dos recursos humanos e do grau de compromisso dos colaboradores.
No plano das relações externas, importa ainda destacar a participação da empresa
no Fórum Europeu dos Jornais Oficiais (European Forum of Official Gazettes) de
que a INCM é entidade fundadora e que congrega, numa base organizada de
discussão das principais temáticas associadas à edição dos jornais oficiais, as
entidades emissoras dos países membros da União Europeia.
A INCM é membro da Associação Internacional de Contrastarias (IAAO) e,
em representação do Estado Português, participou nas reuniões da Convenção
sobre Controlo e Marcação de Artefactos de Metais Preciosos, respetivamente,
em Genebra, no decurso do mês de março, e em Varsóvia, em setembro último.
No decurso do último trimestre do ano o Conselho de Administração, após um
balanço dos resultados da estrutura organizacional implementada em 2009-2010 e na linha de recomendações formuladas no documento que suporta as
bases do processo de reorganização industrial, «Projeto PRAGMA ~ Projeto de
Reorganização das Áreas Gráficas e de Moeda», deliberou promover um conjunto
significativo de mudanças das quais se destaca:
i. A integração num único departamento de todas as áreas que na empresa se
ocupavam das atividades relacionadas com a qualidade e a engenharia de processos com vista a obter ganhos em termos de potencial humano e resultados
operacionais;
ii. A incorporação da Unidade Editorial na Unidade de Publicações Oficiais, passando deste modo a existir uma única Unidade de Publicações, onde as sinergias
existentes deverão resultar em melhores resultados operacionais das duas áreas;
iii. A criação do cargo de Diretor de Segurança (Chief Security Officer) com a
responsabilidade pela articulação da segurança física e lógica e do Comité de
Segurança, recolocando esta função como um vetor crucial na estratégia de desenvolvimento da INCM;
iv. Criação das equipas de Projeto para implementação do Sistema ISO 27 001 e
ISO 20 000, com o que se pretende o reposicionamento da prestação de serviços
de tecnologias num nível de operações muito elevado;
v. A separação, dentro da Unidade Gráfica, das áreas gráfica de segurança e impressão gráfica, que chegou a iniciar-se e foi entretanto protelada com vista a uma
reavaliação das tecnologias, principalmente na área tradicional.

PÁGINA 20

INCM IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA

No âmbito da estratégia de melhorar a comunicação interna e a motivação, teve
lugar, no decurso do mês de novembro, o 3.º Inquérito de Clima Organizacional.
A resposta ao inquérito, como é recomendado pelas melhores práticas de gestão
de pessoas, foi facultativa. De modo a assegurar uma total confidencialidade do
processo este trabalho foi adjudicado a uma empresa externa, que também assegurou a apresentação dos resultados nas reuniões internas que se seguiram.
O Conselho de Administração continuou a reunir regularmente com as estruturas
representativas dos trabalhadores, com vista a assegurar um nível adequado de
informação sobre a atividade da empresa e a consulta dessas estruturas quando
tal se justificou. Nos termos legais, um membro do Conselho de Administração
desempenha as funções de interlocutor permanente das estruturas representativas dos trabalhadores.
Não foi ainda em 2011 que se mostrou possível alterar o Regulamento das
Contrastarias, nem o respetivo preçário. Com vista a sustentar um conjunto
de propostas visando a sua modernização, a INCM encomendou à consultora
Deloitte um estudo sobre as Contrastarias. Uma revisão do Regulamento das
Contrastarias é tanto mais necessária quanto a desregulação a que se assiste no
mercado do ouro usado parece indiciar que a não fiscalização específica desta
atividade, como sucedeu no passado longínquo, pode ter implicações não despiciendas em termos sociais.
Para 2012 é expectável que possa vir a ser aprovado um projeto de Decreto-Lei
que traga novos princípios orientadores e uma maior sustentabilidade à Unidade
de Contrastarias, em consequência dos diagnósticos realizados ao modelo de
negócio.
No final de 2011, e após uma aprofundada reavaliação de todo o processo, que
passou, inclusive, pela realização de auditoria, conduzida pela PriceWaterhouse
Brasil, o Conselho de Administração deliberou encerrar a Livraria Camões, um
espaço comercial de venda de livros, propriedade da empresa no Rio de Janeiro,
que por vicissitudes várias, ao longo de 40 anos, se afastou do projeto inicial e
se degradou profundamente, perdendo a articulação com a política editorial da
empresa e a ligação à política cultural externa da empresa.
A decisão, que foi objeto de alguma contestação pública, foi, no entanto, baseada
em critérios objetivos, tanto de índole cultural, como económicos, tendo sido concretizada no início de 2012.
Numa altura em que o mercado editorial sofre as mais profundas transformações
em décadas, com a distribuição livreira a basear-se cada vez menos nas edições
físicas do livro e os consumidores se reorientam para os novos modelos editoriais,
livro eletrónico, vendas online, print-on-demand, o modelo da Livraria Camões,
baseado na exportação de livros do catálogo exclusivo da INCM não desempenhava mais o papel de enclave de cultura portuguesa no Brasil, que lhe havia sido
traçado em 1972.
No quadro do encerramento da Livraria Camões a INCM estabeleceu, para vigorar a partir de 2012, um acordo com o Grupo Almedina para a utilização, por este
grupo editorial, do espaço da livraria.
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II. Atividade da Empresa

No quadro do modelo de governação aprovado em 2009, a estrutura organizacional da INCM integra três tipos de órgãos: (i) unidades de negócio; (ii) áreas de
suporte; e (iii) uma unidade de serviços partilhados, que agrega as áreas de apoio.
Além destas unidades o modelo inclui ainda diversos comités, com responsabilidades em diferentes áreas de gestão e estruturas de projeto destinadas a concretizar iniciativas transversais de natureza operacional.

Figura III
Composição da estrutura
organizacional da INCM

Unidades e áreas de suporte e apoio

Órgãos

Unidades de negócio

UGF – Unidade Gráfica
UMD – Unidade de Moeda e Produtos
Metálicos
UED – Unidade Editorial
UPO – Unidade de Publicações Oficiais
UCO – Unidade de Contrastarias

Áreas de suporte

DMK – Marketing Estratégico
DSI – Sistemas de Informação
DCP – Compras
GCG – Controlo de Gestão
GAI – Gabinete de Auditoria Interna

Unidade de Serviços Partilhados

DFC – Finanças e Contabilidade
DRH – Recursos Humanos
GQA – Qualidade e Ambiente, HST
SAG – Segurança e Apoio Geral
SMO – Manutenção e Obras
GJU – Jurídico
SAT – Armazéns e Transportes
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II.1. Atividade das Unidades de Negócio
II.1.1. Unidade Gráfica

1. ATIVIDADE GERAL
1.1. MISSÃO

A Unidade Gráfica tem como missão o desenvolvimento e o fornecimento de
soluções gráficas, incluindo as de elevado nível de segurança, de acordo com as
normas, as exigências e os requisitos dos clientes.

1.2. PRINCIPAIS AtividadeS

A principal atividade da Unidade Gráfica consiste na fabricação de produtos gráficos de natureza variada, incluindo os da mais elevada segurança, na prestação
de serviços associados, com a qualidade e as especificações requeridas, assim
como na sua comercialização com os níveis de serviços acordados.

1.3. ÁREA DE OPERAÇÕES

A Unidade Gráfica ~ Operações (OGF), em 2011, apostou na inovação tecnológica
para melhoria dos processos e desenvolveu esforços na otimização e simplificação
dos processos produtivos. Aumentou os níveis de produtividade e qualidade no
fabrico de produtos de identificação, através da melhoria dos procedimentos de
controlo de qualidade que contribuíram para a redução de desperdício, a par
da redução de existências de matérias-primas. Passou a executar a aplicação de
imagens holográficas em filmes poliméricos, utilizados no fabrico de documentos
de identificação. Em colaboração com a Unidade de Moeda e Produtos Metálicos,
teve início a produção interna de chapas de laminagem com microrrelevo para
produtos de identificação. Ganhando estas competências internas, a INCM
deixou de subcontratar operações fabris e ferramentas a empresas estrangeiras.
Como novos produtos, foram fabricados selos de autenticação holográficos e
personalizados para a IGAC e as novas vinhetas médicas personalizadas, com
elementos de segurança gráfica.
De entre as atividades que merecem destaque, salientam-se os projetos desenvolvidos para monitorização dos índices de qualidade e para controlo das taxas
de desperdício por operação visando a redução dos níveis globais de desperdício
das hierarquias de produtos. Realça-se ainda, no âmbito do projeto de melhoria contínua, a aplicação completa da metodologia completa Lean-5S em duas
secções produtivas, com mecanismos de auditoria, que se refletiram no aumento
dos níveis de produtividade. Foi melhorada a divulgação pelas áreas produtivas
da informação mensal relativa aos índices de produtividade e de qualidade nas
operações. Merece igualmente referência a mobilidade do quadro de pessoal e o
controlo e diminuição dos custos.
Tem existido uma motivação constante na redução dos níveis de stock de todos
os materiais, incluindo de produtos intermédios, a par da avaliação e monitorização atenta dos stocks de segurança definidos.
Foram implementadas melhorias no controlo semanal da produção gráfica, com
a monitorização dos principais indicadores ao nível de qualidade, produtividade,
segurança, novos projetos e desempenho global das atividades.
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A gestão dos recursos humanos continuou a merecer, este ano, uma particular
atenção da OGF. Foi dada continuidade ao esforço de formação que permitiu
aumentar a polivalência dos colaboradores das áreas de planeamento, de laboratório e das áreas fabris nos vários 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 e valorizá-los pela
formação on-job.
As medidas enunciadas acima contribuíram para melhorar significativamente o
controlo das operações na OGF.
A participação na formação foi significativa, tendo mais de 93 % dos colaboradores da OGF participado em pelo menos uma ação de formação em 2011, nas
áreas técnica, comportamental, de gestão e da qualidade e segurança. O ênfase
dado à formação tem vindo a repercutir-se, positivamente, num aumento da
produtividade.
Na mesma linha de orientação, decorreram várias sessões de formação em segurança industrial, ministradas por formador interno, visando melhorar competências dos colaboradores na gestão dos fatores de risco de acidentes de trabalho.
O número de acidentes de trabalho nas áreas fabris registou uma redução (de 10
para 8) relativamente ao ano anterior, bem como do nível de gravidade e que se
reflete no decréscimo do número de dias perdidos (de 381 para 182), apesar do
valor total apurado em 2011 incluir 63 dias perdidos devido a acidentes ocorridos
no ano anterior. No 2.º semestre decorreu um período de 158 dias sem acidentes
de trabalho nas áreas industriais. Trata-se do período mais longo sem acidentes
desde 2008, quando se iniciou a monitorização deste índice de segurança.
No domínio das condições de trabalho, salienta-se ainda a execução de algumas
intervenções que tiveram em vista a melhoria das situações existentes. A implementação destas medidas, num período em que se verificou algum decréscimo
da atividade associado ao aumento dos níveis de competitividade da Unidade,
permitiu a redução do efetivo em 12 colaboradores, perfazendo um total de 247
no final do ano. Com a implementação de várias medidas para controlo da atividade foi possível atingir uma redução no trabalho suplementar superior a 50 %,
relativamente a 2010.
A OGF participou, como entidade coordenadora do Grupo de Produção e
Emissão, no projeto interministerial designado «Plano Nacional de Identidade
Segura» promovido pelo Gabinete Nacional de Segurança.
Na área da pré-impressão gráfica, foi promovida a substituição dos sistemas de
imposição instalados nos dois edifícios, por se encontrarem obsoletos a nível de
hardware e software, por um novo sistema. Este sistema permitirá compatibilizar os trabalhos de pré-impressão realizados nas duas fábricas, com os inerentes
ganhos de eficiência, e permitirá melhorar o processo de controlo de qualidade
na verificação dos elementos gráficos na fase de pré-impressão.
Foram desenvolvidos contactos com empresas congéneres, no estrangeiro, com
permuta de experiência entre equipas técnicas e assistência técnica mútua, numa
base recíproca, que permitiu resolver problemas técnicos enfrentados pelos
vários parceiros e confirmar o elevado nível das nossas equipas e soluções e a
sua equivalência com os melhores níveis internacionais.
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Durante o ano findo, o Gabinete de Estudos e Desenvolvimento (GED), em coordenação com os diferentes setores da Unidade, desenvolveu a sua atividade em
quatro vertentes: conceção e desenvolvimento de novos produtos; qualificação
de novos materiais; otimização de processos produtivos; e estudos e formação.
Nos projetos de conceção e desenvolvimento de novos produtos destacam-se o
novo selo de autenticação para o IGAC, a passagem para o regime de produção
da operação de estampagem de hologramas em filmes de policarbonato, a
produção de protótipos dos produtos que integram o projeto de documentos de
identificação de Cabo Verde e a produção interna de chapas de laminagem.
Relativamente à qualificação de novos materiais releva-se a qualificação de
módulos chip alternativos para o passaporte português e para o título de residência para estrangeiros. Nesta área foram também dinamizados projetos com o objetivo de identificar fornecedores alternativos de policarbonato e marcadores para
tintas de offset.
No que diz respeito à otimização de processos produtivos, o GED participou na
otimização do processo de laminagem de filmes poliméricos, testando novas ferramentas, parâmetros de laminagem e novos materiais. Nesta área de atuação
destaca-se também o projeto que visa o aumento de produtividade da máquina
de numerar passaportes e dois outros projetos que visam a utilização de sistemas
de visão para melhorar o controlo de qualidade dos documentos de identificação.
Na área de formação e estudos o GED participou na elaboração de estudos técnicos sobre análise de risco e os estudos de viabilidade económico-financeira para
utilização da tecnologia do chip com interface dual e para produção de etiquetas
autoadesivas para autenticação de produtos.

1.5. Área de produção

Na produção gráfica localizada no centro fabril da Imprensa Nacional, salienta-se a produção da estampilha de tabaco, de modelos e impressos, das receitas
médicas e dos impressos para a DGITA. Iniciou-se a produção e personalização
do novo selo de autenticação para o IGAC.
Na produção gráfica de valores e documentos de segurança, no centro fabril da
Casa da Moeda, destaca-se a consolidação da migração de trabalhos tipográficos
para o equipamento que processa a impressão offset e operações tipográficas, o
incremento e estabilização das cadências de produção de cadernetas bancárias e
o fabrico e personalização de cartas PIN para a Segurança Social.
Manteve-se o nível de produção do documento único automóvel, dos selos para
bebidas espirituosas e da vinheta do Visto Schengen. A emissão do cartão de
cidadão, do modelo eletrónico do passaporte português e da carta de condução
apresentaram ligeiros decréscimos relativamente a 2010.
Nos setores produtivos, prosseguiu a renovação de equipamentos, visando o aumento de produtividade, sendo de destacar neste âmbito:
•

A aquisição de dois equipamentos Pin Mailer, para fecho de cartas PIN, e
respetivas impressoras;

•

A aquisição de sistema de limpeza após estampagem de hologramas em
suportes poliméricos.

RELATÓRIO E CONTAS 2011 rElatório de gestão

PÁGINA 25

Foram implementadas melhorias na organização e acondicionamento de
matérias-primas e materiais em vias de fabrico nas áreas fabris, o que permitiu
otimizar a utilização dos espaços disponíveis, seguindo a metodologia Lean-5S.
A implementação de melhorias no processo de fabrico do cartão de cidadão e de
cartões bancários EMV permitiu obter um decréscimo significativo na taxa de
desperdício na aplicação de módulos chips.

1.6. Área de planeamento,
orçamentação e controlo

O setor de Planeamento, Orçamentação e Controlo (POC) desenvolveu a sua
atividade no apoio à área comercial na execução de orçamentos e às áreas produtivas na gestão e acompanhamento das ordens de produção.
O controlo e a melhoria do desempenho económico-financeiro das operações da
OGF continuou a ser uma prioridade do planeamento.
O processo de análise semanal de desvios entre o planeado e o realizado permitiu
melhorar o controlo de execução das ordens de produção.
O modelo de gestão adotado, visando o controlo de custos correntes, privilegiou,
em colaboração com o Departamento de Compras, o ajuste dos planos de entregas
das principais matérias-primas, procurando conseguir que estas correspondam ao
nível de consumo, e desse modo permitir gerar ganhos financeiros significativos
associados à redução de existências.
Destaca-se principalmente a grande diminuição nas existências de módulos
chips para documentos de identificação e de filmes de policarbonato, devido à
melhoria da programação das entregas com a redução dos prazos entre a entrega
dos materiais nas instalações e o consumo na produção.

1.7. Área de laboratório e
controlo de qualidade

O setor Laboratório e Controlo de Qualidade adotou metodologias para alargamento da atividade de controlo de qualidade das matérias-primas a todas as
hierarquias de produto acabado.
Em simultâneo com a renovação da acreditação ao abrigo da norma ISO/
IEC 17025:2005 para um conjunto de análises nos laboratórios de papel e tinta,
foram implementados em rotina novos métodos de ensaio, destacando-se a
medição de ângulo de contacto ~ tensão superficial de tintas e energia superficial de polímeros e a determinação do tempo de secagem de tintas. Foram ainda
desenvolvidos novos métodos de ensaio para testes específicos de papéis autoadesivos.
Foi renovada a certificação ISO 9001 dos processos de fabrico de todas as
hierarquias de produtos fabricados na OGF pela APCER, assim como a
certificação de segurança física da Visa Europe e da MasterCard International
para fabrico de cartões bancários. Participou na obtenção da certificação de
segurança lógica da Visa e na renovação desta certificação pela MasterCard.
Os laboratórios realizaram ensaios laboratoriais às principais matérias-primas
antes da sua integração na produção. Foram implementadas melhorias nos processos internos de controlo de qualidade.
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O setor garantiu o acompanhamento das taxas de refugo por operação e a
realização de auditorias de acompanhamento aos processos internos da OGF. Foi
ministrada formação interna específica para os setores produtivos com ênfase nos
planos de inspeção e ensaio e na norma ISO 7810 relativa ao fabrico de cartões
poliméricos bem como formação interna nas áreas técnicas de tintas e papel.
A implementação de metodologia para registo de anomalias internas permitiu
apurar o custo das mesmas e implementar as ações corretivas necessárias para
eliminar as causas que estiveram na sua origem.
Assegurou a elaboração de fichas de produto alargando a sua existência para
todas as hierarquias de produto acabado.
Este setor efetuou o acompanhamento periódico dos objetivos da qualidade estabelecidos para a OGF bem como as reclamações de clientes relativas a produtos
gráficos e colaborou com a área de Marketing e Vendas na melhoria do sistema
de tratamento de reclamações de clientes.
Em complemento da sua atividade normal, a Unidade prestou apoio técnico em
ações de peritagem requisitadas por organismos oficiais e realizou ensaios laboratoriais para clientes externos.
Ao nível da gestão dos equipamentos de medição e ensaio da OGF assegurou a
realização de calibrações e verificações periódicas.

2. Área de marketing
e vendas
2.1. VENDAS

A atividade comercial gráfica em 2011 confirmou as tendências de procura decrescente de produtos e serviços de segurança, mesmo que em alguns produtos
se tenha conseguido a incorporação de suportes eletrónicos e suportes físicos
mais complexos e com serviços complementares associados, que geraram uma
maior intervenção na cadeia de valor dos produtos.
Este facto provocou uma quebra das vendas desta área de negócio em 8,9 %, comparativamente a 2010, em que se tinha obtido um crescimento de 1,7 %.
Os cartões de identificação, de que se destaca o cartão de cidadão, os impressos,
os passaportes e os selos de autenticação e validação são os produtos que mais
contribuíram para o valor de vendas da Unidade.
Os impressos tradicionais têm vindo a perder importância relativa na atividade
gráfica, tendo vindo a ser substituídos por novos suportes gráficos, que incorporam níveis de segurança acrescidos e novos serviços associados ao processo
de emissão, de personalização e de gestão logística até à entrega aos destinatários.
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Quadro II
VENDA DOS PRINCIPAIS
PRODUTOS GRÁFICOS

U: Milhares de Euros

Hierarquia de produto
Impressos
Formulário eletrónico
Livros trabalhos comerciais
Valores postais
Passaportes
Cadernetas bancárias

Faturação de produtos acabados,
serviços e mercadorias. Inclui o
acréscimo de vendas contabilizado em 2011. Exclui faturação
de refugos, matérias-primas,
sub-produtos e portes.

Cartões bancários
Cartões identificação
Selos autenticação e legitimação
Outros produtos e serviços gráficos
Unidade Gráfica (UGF)

2011

%

Variação (2011/2010)

12 547

24 %

- 12 %

2

0%

10 %

0

0%

- 100 %

25

0%

- 80 %

12 858

24 %

-3%

441

1%

- 16 %

1 033

2%

- 26 %

20 990

40 %

0%

4 921

9%

- 21 %

43

0%

- 50 %

52 859

100 %

- 6,9 %

Em 2011 merecem referência especial os estudos realizados sobre a tecnologia
contactless e dual, de forma a entrar neste mercado, que se prevê venha a ter uma
forte procura por parte da banca.
Ainda relativamente aos cartões bancários foi conseguida a certificação da VISA
para a personalização destes cartões, tendo prosseguido o projeto-piloto com um
banco comercial português.
Um outro segmento que mereceu particular atenção foi o dos selos de certificação
e autenticação onde, para além da satisfação das necessidades da Administração
Pública, como o selo de tabaco e das bebidas espirituosas, também fornecemos,
com algum significado, o mercado privado na certificação dos seus produtos contra as contrafações. De destacar o aumento de produção de cheques-oferta para
dois grandes operadores em Portugal.
Face à tipologia dos produtos, com elevados níveis de segurança associados
é natural que os clientes da Unidade Gráfica continuem preferencialmente a
ser constituídos pela Administração Pública, que aposta continuamente na
modernização dos produtos e dos serviços e na profissionalização dos processos
de compra, valorizando cada vez mais o trinómio preços, qualidade e prazos
competitivos.
A Unidade Gráfica patrocina desde há vários anos o evento SmartCards, participando ainda como orador em áreas em que é especialista. Participa ainda no
evento CARTES, em Paris, como visitante, de forma a acompanhar as tendências
do mercado e contactar potenciais fornecedores e clientes.

PÁGINA 28

INCM IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA

2.2. Níveis de serviço

A Unidade Gráfica tem vindo a manifestar uma preocupação crescente com os
níveis de serviço, em especial dos documentos de identificação personalizados,
dada a sua natureza relevante. Tem sido possível garantir um cumprimento
elevado dos níveis de serviço acordados com os clientes, atingindo-se um bom
desempenho global.
De destacar as taxas de cumprimento médias dos níveis de serviço do cartão de
cidadão e do passaporte eletrónico, respetivamente de 98,4 % e 99,6 %.
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II.1.2. Unidade de Moeda e Produtos Metálicos

1. Atividade geral
1.1. Missão

A missão da Unidade de Moeda e Produtos Metálicos (UMD) é a produção de
moeda metálica para o Estado Português, para satisfazer as necessidades de
pagamento ou para o mercado numismático. Complementarmente, a UMD produz selos de autenticação em relevo (selos brancos), medalhas e pequenos objetos fundidos e os punções oficiais usados pela Unidade de Contrastarias na
certificação de artefactos de metais preciosos.

1.2. Principais atividades

Decorrentes da missão da UMD, as principais atividades são a cunhagem e embalagem de moeda corrente (em acabamento normal destinada a pagamentos e
em acabamento especial para o colecionismo) e a cunhagem e embalagem de
moedas de coleção em diversos metais e acabamentos, para fins numismáticos.
A produção de moeda corrente nacional responde exclusivamente ao pedido
efetuado pelo Banco de Portugal de acordo com as necessidades anuais, tendo-se verificado, de 2010 para 2011, um aumento do pedido, de 75 para 90 milhões de
moedas, embora distribuídos apenas por cinco valores faciais, contrariamente aos
seis de 2010. Não se produziram moedas de 10 e de 50 Eurocent e de 2 Euro. Desta
última apenas se produziu a versão comemorativa, com a face nacional diferente,
evocativa do Quinto Centenário do Nascimento de Fernão Mendes Pinto, totalizando 500 000 moedas.
O Plano Numismático foi cumprido na íntegra, tendo-se emitido todas as moedas
de coleção que estavam previstas e que se detalham mais à frente.
A faturação em 2011 foi inferior à de 2010, devido à diminuição do valor da moeda
corrente, não inteiramente compensada com o aumento das vendas das moedas
destinadas ao colecionismo numismático. Apesar de uma quantidade superior
em termos unitários, a produção centrou-se nas moedas de menor valor facial.
A faturação cifrou-se assim em 12,91 milhões de euros, registando uma quebra
de cerca de 14 % relativamente a 2010. Foi, contudo, ultrapassado em 23 % o valor
previsto no Plano Económico e Financeiro. A superação das previsões deveu-se,
essencialmente, a vendas de moedas de ouro acima do previsto e à alienação de
existências de metais que não tinham perspetiva de reutilização.
Mantém-se a importância relativa dos diversos produtos, com 86 % da faturação
devida às moedas, e se não fosse considerada a venda de metais, que se trata de
uma operação extraordinária, a venda de moeda manteria os 99 % que já tinha
registado em 2010. A venda de metais teve um peso de 13 % na faturação total.
Continua a verificar-se o crescimento da importância da venda das moedas de
acabamento especial, que em 2011 ultrapassou a faturação da moeda de acabamento normal. A moeda de acabamento normal (corrente e de coleção), que
tinha representado 69 % da faturação desceu este ano para 42 %, tendo as moedas
de acabamento especial atingido 44 %.
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As exportações totalizaram 2,9 milhões de euros, dos quais 1,3 são relativos a
vendas de moedas, o que corresponde a um aumento de 9 % relativamente a
2010, e 1,6 milhões de euros resultam da venda de metais. Além das moedas de
emissões nacionais vendidas para o exterior, voltou a haver produção de moedas
circulantes para Timor-Leste, agora ao abrigo de um contrato de cinco anos assinado no início de 2011.
Continuou o processo de adequação dos limites de produção das moedas de
coleção às necessidades do mercado, de modo a permitir a sua valorização no
mercado secundário, e a consequente redução do stock em produtos acabados.
U: Milhares de Euros, %

Quadro III
FATURAÇÃO PROVENIENTE
DAS PRINCIPAIS FAMíLIAS
DE PRODUTOS

Produtos

2011

%

Variação (2011/2010)

Moeda de acabamento normal

5 450

42

- 48 %

Moeda de acabamento especial

5 663

44

+ 26 %

Venda de metais

1 623

13

-

Outros produtos

176

1

-6%

12 912

100

- 14 %

Total

2. Área de Operações
2.1. Estudos e desenvolvimento

Iniciaram-se em 2011, em colaboração com o Instituto Superior Técnico e o
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, projetos de inovação direcionados
para a exploração de novos materiais para cunhagem, que permitam técnicas e
efeitos visuais inovadores. O trabalho continuará ao longo de 2012.
Ao abrigo do protocolo em vigor com a Faculdade de Belas-Artes da Universidade
de Lisboa, iniciaram-se trabalhos para incorporação de materiais não metálicos
em moedas de coleção. Estes trabalhos de investigação foram iniciados por uma
finalista que estagiou na Gravura Numismática e continuarão em 2012.
Não havendo uma área específica de estudos e desenvolvimento, estas
funções têm sido asseguradas em acumulação por efetivos da Unidade afetos
prioritariamente à produção, planeamento e qualidade, além de, como referido,
uma estagiária dedicada parcialmente a estes trabalhos.

2.2. Produção

A produção de moeda corrente portuguesa foi de 87,25 milhões de unidades.
Além dos 86,75 milhões necessários para completar o pedido do Banco de Portugal
(3,25 milhões já tinham sido produzidos em 2010), foi cunhado meio milhão de
moedas de 2 Euro comemorativas do Quinto Centenário do Nascimento de
Fernão Mendes Pinto.
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U: moeda

Quadro IV
VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE
MOEDA CORRENTE

Moeda

Produção de 2011 (milhões)

Produção de 2010 (milhões)

1 Eurocent

20

15

2 Eurocent

27,24

10

5 Eurocent

24,51

5

10 Eurocent

~

~

20 Eurocent

10

5

50 Eurocent

~

20

1 Euro

5

20

2 Euro Comemorativa

0,5

1

2 Eurocent 2011

~

2,76

5 Eurocent 2011

~

0,49

87,25

79,25

Total

A distribuição da produção de moeda corrente pelos diversos valores faciais reflete o padrão atual em diversos países europeus, centrando-se maioritariamente
nas três denominações mais baixas.
Ainda no que concerne à produção de moeda corrente, é de referir a cunhagem
de 1,21 milhões de moedas para Timor-Leste (5, 25 e 50 centavos).
No que se refere à moeda de coleção, o ano de 2011 teve sete emissões (menos
uma emissão que o anterior) em diversos materiais e acabamentos, dando continuidade a séries em curso:
Tesouros Numismáticos – «O Português»;
Portugal Universal – «Padre António Vieira»;
Sítios Classificados pela UNESCO em Portugal ~ «Cultura da Vinha da Ilha do
Pico»;
Série Europa – «Exploradores Europeus ~ Capelo e Ivens»;
ou dedicadas a eventos específicos de 2011:
xx Aniversário da Adesão de Portugal e Espanha à União Europeia;
Centenário do Instituto dos Pupilos do Exército.
Já quase no final do ano foi aprovada a legislação que autorizou uma moeda
adicional ao plano, comemorativa do Centenário da Universidade de Lisboa, mas
que não foi possível produzir em 2011 e transita para 2012.
Registou-se uma diminuição do número de moedas produzidas em cada emissão
de moeda de coleção de acabamento normal, que variou entre 55 000 e 77 000
unidades. No ano anterior a produção deste tipo de moedas variou entre 75 000
e 120 000 unidades.
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U: moeda

Quadro V
VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO
DE MOEDA de ACABAMENTO
NORMAL

Moeda de coleção de acabamento normal

Produção

Tesouros Numismáticos ~ «O Português»

73 000

UNESCO ~ «Cultura da Vinha da Ilha do Pico»

77 000

Série Europa ~ «Capelo e Ivens»

77 000

XX Aniversário da Adesão à UE

55 000

Centenário do Instituto dos Pupilos do Exército

75 000

Total

357 000

A totalidade de moedas de coleção de acabamento normal produzida revela um
decréscimo de 43 % relativamente às 627 500 moedas cunhadas em 2010. Dos
números apresentados verificamos que a moeda com menor procura foi a de
valor facial mais elevado (10 Euro), com 55 000 unidades, o que indicia que a
aposta em emissões baseadas maioritariamente em valores faciais de 2,5 euros
se mantém válida.
No que concerne às moedas de coleção de acabamento especial, continuou
a verificar-se uma quebra geral de produção, acompanhando a retração do mercado. A exceção verificou-se nas moedas de ouro de valor mais elevado, que passaram a ser adquiridas para reserva de valor ou investimento.

Quadro VI
VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO
DE MOEDA de ACABAMENTO
ESPECIAL
(1) Produção contínua em 2012.
(2) 1500 moedas foram enviadas
para Espanha para a produção de
estojos duplos de prata, e outras
1500 foram integradas em estojos
duplos de prata produzidos em
Portugal.

U: moeda

Moeda de coleção de acabamento proof em prata
e ouro

Produção
em prata

Produção
em ouro

Total

–

(1) 1 028

1 028

2 275

–

2 275

Série Europa ~ «Capelo e Ivens»

6 442

1 493

7 935

XX Aniversário da Adesão à UE

(2) 5 500

5 500

2 590

–
–

16 807

2 521

19 328

Tesouros Numismáticos ~ «O Português»
UNESCO ~ «Cultura da Vinha da Ilha do Pico»

Centenário do Instituto dos Pupilos do Exército
Total

2 590

As 19 328 moedas de coleção proof em prata e ouro revelam um decréscimo
de 33 % relativamente às 28 682 produzidas no ano anterior, mas esta variação
foi devido exclusivamente às moedas de prata, dado que as 2521 moedas de ouro
foram apenas menos 11 que as 2532 cunhadas em 2009.
Nas moedas de coleção em acabamento flor de cunho (FDC), prosseguiu a
série Portugal Universal, com a emissão da correspondente moeda de ouro, e emitiu-se uma outra moeda de ouro com as mesmas dimensões, comemorativa do
XX Aniversário da Adesão de Portugal e Espanha à União Europeia. Não houve
produção de moeda FDC em cuproníquel.
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U: moeda

Quadro VII
VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE
MOEDA de COLEÇÃO FLOR DE
CUNHO
( ) 1500 moedas foram enviadas
para Espanha para a produção de
estojos duplos de ouro e outras
1500 foram integradas em estojos duplos de ouro produzidos
em Portugal.
2

Moeda de coleção de acabamento flor de cunho

Produção em ouro

Portugal Universal ~ «Padre António Vieira»
XX Aniversário da Adesão à UE
Total

9 965
( ) 8 000
2

17 965

Houve um aumento neste tipo de moedas de ouro de 84 % relativamente a 2010,
devido quase em exclusivo à moeda emitida em colaboração com Espanha, dado
que a variação da moeda da série Portugal Universal foi apenas de mais 215 unidades.
A produção de moeda completou-se com moedas correntes de acabamento
especial. Das séries anuais produziram-se 3500 em acabamento proof, 20 000 em
acabamento brilhantes ~ não circulado (BNC), 12 500 flor de cunho (FDC) e 7000
FDC embaladas em carteiras dedicadas aos bebés. Os valores foram iguais aos de
2010 exceto no acabamento proof de que se produziram menos 1000 unidades. Das
moedas dedicadas aos finalistas produziram-se 4000 unidades (5921 em 2010) e
das moedas comemorativas de 2 Euro em acabamento especial produziram-se
7500 proof e 12 500 BNC. Desta última esgotou-se o limite de emissão nos dois
acabamentos e a procura excedeu largamente a oferta.
As áreas de Planeamento e Controlo Industrial e de Controlo de Qualidade,
imprescindíveis para o desempenho da unidade, participaram ativamente nas
políticas definidas, agilizando processos e colaborando em projetos específicos
de estudos e desenvolvimento.
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Não considerando as vendas de moeda corrente destinada a pagamentos, nas
quais as ações de marketing e vendas praticamente não têm influência, as famílias de produtos que mais contribuíram para a faturação foram as que constam
no seguinte quadro:
U: Milhares de Euros, %

Quadro VIII
VOLUME DE FATURAÇÃO FACE
FAMíLIAS DE PRODUTOS

Faturação

% do total de
faturação da UMD

Moedas de coleção proof (prata e ouro)

3 229

25 %

Moeda de coleção FDC

1 350

10 %

Moeda corrente de acabamento especial
(séries anuais, moeda comemorativa e finalista)

Famílias de produtos

1 084

8%

Moeda de coleção de acabamento normal

524

4%

Moeda corrente comemorativa

204

2%

6 391

49 %

Total

Na principal família de produtos (moedas proof em prata e ouro) destaca-se a
venda das moedas de ouro, responsável por uma faturação de 2,6 milhões de
euros. A importância das vendas de moedas em ouro também se verifica no
acabamento FDC, em que as moedas de 14 mm da série Portugal Universal são
responsáveis por 1,4 milhões de euros de faturação. Estes valores parecem confirmar que, mesmo em tempos de crise económica, há mercado para as moedas de
ouro, que podem funcionar como meio de entesouramento.
Em sentido contrário continua o mercado das moedas de coleção em prata proof.
Os valores de produção atrás referidos denotam alguma contração deste mercado que já se vinha sentindo em 2010. Excetuam-se desta tendência as emissões
conjuntas com outros países como a feita com Espanha e a Série Europa, cuja procura internacional é potenciada pelo facto de envolver vários países, pela publicidade recíproca que é conseguida pelas Casas de Moeda participantes e mesmo
por alguns distribuidores internacionais que apostam na divulgação e venda das
moedas desta série.
Embora com um valor pouco expressivo (€ 9503), merece referência o fornecimento de moedas para Timor-Leste, resultado do esforço de internacionalização
e diversificação em que a empresa em geral e a UMD em particular têm apostado.
Este valor refere-se a um pequeno fornecimento efetuado no final do ano que se
prolongará por 2012. Ainda sem resultados ao nível da faturação de 2011, mas
numa perspetiva de alargamento da cooperação com este país, iniciaram-se os
trabalhos para as primeiras moedas comemorativas de prata e ouro, que serão
fornecidas no início de 2012.
Manteve-se a participação em concursos internacionais de fornecimento de moedas. Apesar de ainda não se ter ganho nenhum desses concursos, a análise dos
resultados revelou que somos penalizados pela posição periférica que ocupamos
na geografia europeia, que aumenta muito os custos de transportes. A experiência recolhida permitirá, no entanto, continuar a tentativa de internacionalização
com melhor conhecimento do mercado.
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Nos restantes produtos (que não moedas) mantém-se o lugar de destaque dos
selos brancos com € 58 325 de faturação que é da mesma ordem de grandeza do
ano anterior. Seguem-se em volume de faturação: o serviço cobrado para envio
de moedas para fora de Portugal ao valor facial com € 39 911 (€ 6099 em 2010); os
livros com moedas (€ 24 939); e os objetos de arte (€ 24 196). As medalhas, com
€ 7275 registaram uma quebra muito acentuada ( € 47 081 em 2010).

3.2. Ações de marketing

A INCM participou, como habitualmente, na maior feira internacional de moeda:
a World Money Fair, que se realizou em Berlim no final de janeiro. A participação
envolveu um stand próprio que foi usado para divulgação das nossas emissões,
reuniões com clientes e parceiros e para venda, bem como a participação no
Media Fórum, onde as principais Casas de Moeda divulgam aos parceiros, numismatas e comunicação social internacional os planos de emissões para o ano
que se inicia.
Foi cumprido o plano de acompanhamento dos principais clientes nacionais e
internacionais, numa contínua auscultação do mercado e das suas tendências.
Enquadradas no plano de marketing aprovado foram feitas cerimónias de apresentação de duas moedas de coleção (Centenário dos Pupilos do Exército,
Paisagem da Cultura da Vinha do Pico) e da moeda comemorativa do Quinto
Centenário do Nascimento de Fernão Mendes Pinto. Estas cerimónias aumentam
a notoriedade das respetivas emissões e desenvolvem pontos de contacto com a
sociedade e os eventos que comemoram.
Foi preparada, em colaboração com a DMK, uma Campanha de Natal, com acumulação de cheques-oferta adicionais associados ao cartão cliente, na compra de
algumas moedas selecionadas durante o mês de dezembro.
Foi publicado em dois órgãos de comunicação um encarte divulgando as
emissões de moeda com possibilidade de solicitação de informações adicionais
através de envio de postal RSF, dos quais se receberam 725, que é um resultado
muito positivo.
Iniciou-se a comunicação com o mercado através de uma página no Facebook
destinada exclusivamente às moedas (http://www.facebook.com/INCMMoedas).
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4. Outras atividades

Prosseguiram testes com diversos fornecedores de equipamento com vista
a eventual renovação e modernização de equipamentos afetos à produção de
cunhos, tendo sido adquirido um equipamento de digitalização 3D, que vai
agilizar as operações iniciais da produção daquelas peças fundamentais para a
cunhagem.
Mantiveram-se as atividades de representação internacional na Europa, através
da participação no Subcomité das Moedas Euro (órgão do Comité Económico
e Financeiro da União Europeia), no Grupo de Trabalho das Casa de Moeda da
União Europeia (MDWG) e nos respetivos subgrupos Técnico (TSG), das Moedas
de Coleção (CCSG) e da Qualidade (QACSG), continuando a exercer a coordenação deste último.
A UMD teve participação ativa na habitual auditoria da APCER, com resultados
positivos, e foi mais uma vez auditada pelo Banco Central Europeu, não tendo,
neste caso, e como já vem sendo hábito, sido registada qualquer não-conformidade, atestando assim o elevado nível em que se encontra a produção da moeda
Euro efetuada na INCM.
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II.1.3. Unidade de Publicações Oficiais

1. Atividade geral
1.1. Missão

A missão da Unidade de Publicações Oficiais (UPO) consiste em assegurar a
edição de publicações oficiais no quadro dos Estatutos da INCM, com particular
responsabilidade na edição do Diário da República.
A UPO assegura os níveis de serviço que a INCM deve assegurar na qualidade
de concessionária de serviço público.

1.2. Principais atividades

A UPO organiza, trata os conteúdos e carrega as bases de dados no Diário da
República Eletrónico. No caso da 2.ª série mantém um sistema de acreditação de
utilizadores que podem submeter eletronicamente atos para publicação.
Edita os Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo em formato eletrónico e
disponibilizados no site do Diário da República.
É executada por esta área de negócio a produção do Boletim do Trabalho e
Emprego em suporte digital, com vista a ser disponibilizada pelo Ministério do
Trabalho e da Solidariedade Social no seu site da Internet.
Assegura a venda das assinaturas das publicações oficiais editadas pelo Serviço
de Publicações da União Europeia, nomeadamente o Jornal Oficial da União
Europeia. Presta assistência às entidades emissoras e clientes, com particular
destaque no atendimento ao serviço público universal e gratuito.
Articula com o Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros no
âmbito do cumprimento do Regulamento de Publicação de Atos no Diário da
República, publicado, na 2.ª série, através do despacho normativo n.º 13/2009, de
1 de abril.

2. Área de Operações
2.1. Área de produção

Na área de operações da UPO destacam-se a participação em duas reuniões,
em Bruxelas, do Grupo de Informática Jurídica do Conselho da União Europeia,
E-LAW.
O lançamento do programa de «Erro zero no Diário da República» que tem sido
aplicado com a nossa intervenção quer ao nível da análise do original do ato,
quer ao nível da qualidade da intervenção do tratamento/composição. Na 1.ª série
do Diário da República manteve-se a quantidade de declarações de retificação
(43 em 2010 e 44 em 2011), que corresponde a 3,08 % dos atos publicados sendo
que em erros 26 foram da responsabilidade da INCM e 120 da responsabilidade
dos emissores.
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Os resultados da 2.ª série do Diário da República apresentaram melhorias, sendo
que as declarações de retificação nesta série representam 2,87 % dos atos publicados nos quais a responsabilidade da UPO é de 1,61 %, ou seja, 39 atos em
84 113 publicados. Como corolário da melhoria as não-conformidades registadas
no sistema de qualidade tiveram uma redução de 31,14 % em relação ao ano anterior.
Quanto ao objetivo de cumprimento dos prazos foram publicados na 2.ª série
98,74 % dos atos dentro do prazo estipulado.
Foi incrementada a colaboração com a área de negócios editorial ~ UED, da
INCM, no sentido de potenciar os recursos disponíveis e de aproveitar a existência de colaboradores com aptidão e conhecimentos bem adequados a esta atividade. Foram movimentadas 32 obras da UED em 2011, contra 10 em 2010.
Estiveram ainda as operações envolvidas na recuperação do histórico do Diário
do Governo de 1910 a 1959, controlando a qualidade final e uniformizando os critérios de carregamento da base de dados.
A área de Operações das Publicações Oficiais tem vindo a aumentar a produtividade interna, tendo continuado a redução dos colaboradores. Tinha 64 colaboradores em dezembro de 2009, 58 em dezembro de 2010 e 57 em dezembro de 2011.
Em 2011, o indicador da adequação dos recursos que afere (Falta de trabalho ano n/
Falta de trabalho ano n-1) -1, regista um valor de – 60,15 % correspondente a menos
2513 horas, o que indicia um melhor aproveitamento da capacidade instalada.
U: atos legislativos, páginas
Quadro iX
VARIAÇÃO DE PRODUÇÃO EM
QUANTIDADES

1.ª série

2.ª série

BTE

STA

Índice geral

Total

2010

2011

2010

2011

2011

Atos

2 606

1 428

80 563

84 113

1 438

1 670

~

85 099

Páginas

11 246

6 316

90 813

77 991

4 382

8 226

~

96 915

Infere-se, da comparação das quantidades em 2010 e 2011, que houve, tal como
o ano passado já tinha sido referido, uma diminuição da atividade legislativa em
quantidade de atos publicados na 1.ª série, o que era um objetivo do programa
SIMPLEGIS. O volume de páginas compostas no global da produção teve também uma redução (108 849 em 2010 contra 96 915 em 2011).
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Em julho de 2011 foi disponibilizada uma plataforma conjunta com a Direção-Geral de Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, para submissão
de atos relativos aos instrumentos de gestão territorial em simultâneo para publicação no Diário da República e depósito legal. Os atos passaram a ser publicados
no Diário da República com um link para os mapas referenciados na plataforma.
Na atividade de publicação de atos foram mantidos os mecanismos de
interoperabilidade com o Portal de Compras Públicas, gerido pelo Instituto da
Construção e do Imobiliário.
Foram mantidas reuniões técnicas com o serviço da União Europeia (SIMAP)
que certifica a qualidade da INCM como e-Sender dos anúncios de concursos
públicos internacionais a publicar no Jornal Oficial da União Europeia.
A Unidade de Publicações Oficiais mantém o desenvolvimento de projetos de
parceria com entidades com vista à produção de edições anotadas em formato
de livro, procurando relançar um ciclo de edições de referência com parceiros
institucionais, dando uma credibilidade indiscutível a estas edições. Estas
edições anotadas deverão constituir um novo segmento de produto, requerendo
por isso um grande investimento em relações institucionais com especial atenção
aos temas e à oportunidade de negócio face ao mercado. Em 2011 foi efetuado
o protocolo com a Procuradoria-Geral da República e as primeiras edições
resultantes desta parceria deverão surgir durante o 1.º trimestre de 2012.
Os recursos humanos na área de Marketing e Vendas em janeiro de 2010 integravam 12 colaboradores. No final de 2011 os recursos humanos cifravam-se em
13 colaboradores.

3.1. Vendas

As Publicações Oficiais faturaram, em 2011, 7170 milhões de euros, o que equivale
a um decréscimo de 15 %, relativamente ao ano anterior.
A versão impressa do Diário da República, como era esperado, tem vindo a diminuir, face ao significativo aumento de preço e ao alargamento progressivo da
acessibilidade ao serviço universal e gratuito. Este segmento de produto perdeu
cerca de 30 % do volume de faturação.
As vendas dos serviços da hierarquia do Diário da República Eletrónico, sofreram
uma redução de 17 %, tendo sido faturado 1345 milhões de euros, que se explica
pelo aumento de gratuitidade oferecido a partir da alteração do site em finais de
2008 (Simplex’08), pela ausência de novos conteúdos, conforme previsto no
despacho n.º 18 727-A/2006, e pelo agrupamento de clientes em especial na área
da educação e por agrupamento de contratos por efeito de políticas de racionalização de custos na Administração Pública. As vendas de produtos CD e DVD
têm vindo a decrescer, e diminuíram 64 %.
A faturação de atos publicados teve um decréscimo de quase 5 %, registando o
valor de 5203 milhões de euros.
Na hierarquia «Outras Pub. Oficiais» inclui-se o Boletim do Trabalho e Emprego
(BTE), tendo-se igualmente verificado um decréscimo de 35 %.
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As vendas das publicações oficiais têm vindo a sofrer uma redução, semelhante
às assinaturas do Diário da República, devido ao aumento da gratuitidade de
acessibilidade aos cidadãos. Os elevados preços (€ 1000 sem IVA) e a necessidade de racionalização de custos impuseram uma redução de faturação de 42 %,
com um volume de vendas de apenas 29 mil euros.
Os suplementos ao Diário da República diminuíram 42 % face ao ano anterior,
quer pelo controlo dos pedidos por parte do CEJUR, quer pela não faturação nos
termos do regulamento e ainda pelo efeito da diminuição dos prazos de produção.
Quadro X
VENDAS POR HIERARQUIA
DE PRODUTO EM 2011

U: Euros, %
PEF 2011

Taxa
realização
do PEF

- 30,55 %

55 000,00

450,81 %

1 626 177, 35

- 17,28 %

1 044 940,00

128,74 %

0,85 %

104 587,75

- 64,58 %

34 084,00

108,70 %

5 203 251,02

61,94 %

5 455 740,84

- 4,63 %

4 424 840,00

117,59 %

Outras
pub. oficiais

209 251,02

4,22 %

324 748,20

- 35,57 %

209 520,00

99,87 %

P0006

Mercadorias
pub. oficiais

29 754,76

0,97 %

51 048,20

- 41,71 %

17 346,00

171,54 %

P0007

Outros serviços
pub. oficiais

4 485,91

0,14 %

371 447,69

- 98,79 %

4 204,00

106,71 %

P0008

Publ. supl.
DR (taxa
de urgência)

93 161,98

2,49 %

161 649,28

- 42,37 %

58 332,00

159,71 %

100,00 % 8 452 392,30

15,16 %

5 848 266,00

122,61 %

Peso
Vendas
acumuladas v. acumuladas
2011 %
2011

Taxa
Vendas
acum. 2010 crescimento
p/ período 2010/2011
homólogo

Hierarquia

Designação

P0001

DR versão
impressa

247 946,86

5,52 %

356 993, 07

P0002

DR versão
eletrónica

1 345 223,13

23,87 %

P0003

DR versão
CD/DVD

37 049,08

P0004

Anúncios

P0005

Total

3.2. Níveis de serviço

7 170 598,54

Os níveis de serviço propostos para o contrato de concessão e internamente assumidos foram na generalidade superados:
a) Disponibilidade do serviço de acesso, relativamente às 24 horas do dia, garantido a 99 %;
b) Prazo de publicação no Diário da República, para a 1.ª série de quatro dias,
em 99 %;
c) Prazo de publicação no Diário da República, para a 2.ª série de seis dias, em
97 %, exceto as publicações relativas à publicação dos contratos públicos que se
efetuam em duas edições diárias após pagamento, ou «na hora» se se tratar de
concursos públicos urgentes;
d) Prazo mínimo de publicação de suplementos, no próprio dia, com receção de
documentos de manhã para edição vespertina, em 95 %.
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4. Novos Projetos/Projetos
Especiais
4.1. Projeto NOVO PORTAL
JURÍDICO

4.2. Projeto consolidação
da Legislação

A INCM integra juntamente com o CEGER e CEJUR o agrupamento de entidades adjudicantes do novo portal jurídico que substituirá o atual site do Diário
da República Eletrónico. O projeto está a ser reavaliado quanto ao âmbito e novas
funcionalidades.

No âmbito dos trabalhos destinados ao desenvolvimento de um módulo do novo
portal jurídico a INCM contratou uma equipa de juristas em regime de trabalho
temporário. O resultado obtido, na área da consolidação legislativa, sem valor
legal, abre perspetivas de prestação de um novo serviço que desde há muito se
faz sentir na atividade da INCM.

4.3. Projeto de extensão da
certificação às Publicações O sistema da qualidade da INCM foi estendido à Unidade de Publicações Oficiais
Oficiais
de acordo com a norma NP EN ISO 9001:2008. Este sistema visa uma maior qualificação dos agentes dos diferentes processos, tornando a INCM mais competitiva,
privilegiando a satisfação das entidades que publicam (clientes), permitindo por
outro lado uma melhoria contínua, uma disponibilidade para alterar processos e
procedimentos e a capacidade para inovar.
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II.1.4. Unidade Editorial

1. Atividade geral
1.1. Missão

No âmbito da sua atividade estatutária, que compete à INCM a missão de editar
obras de relevante interesse cultural e obras que pela sua natureza preenchem
falhas de mercado, tanto no domínio mais técnico-científico, como de divulgação
temática.

1.2. PRINCIPAIS
ATIVIDADES

O ano de 2011 foi para a Unidade Editorial (UED) de adaptação a uma realidade
que se tornou extremamente complexa para a generalidade do setor editorial,
com uma queda generalizada das vendas nas principais editoras e o retalho, cada
vez mais pressionado pelos resultados, procura livros a um custo cada vez mais
baixo.

2. Área de Operações

Na área de operações, responsável pela produção das obras editadas pela INCM
merecem especial destaque as obras apresentadas no quadro seguinte.
Para produção destas obras a área de operações recorreu tanto a serviços internos de impressão, como exteriores. No plano interno importa destacar o trabalho
realizado na unidade gráfica, que continuou a merecer rasgados elogios pela
qualidade das obras produzidas.

Área/coleção

CATÁLOGOS DE
EXPOSIÇÕES

Títulos editados
•
•
•
•
•
•
•
•

Aljube. A Voz das Vítimas ~ AA. VV.
O Teatro de Revista e a I República ~ Ernesto Rodrigues e A Parceria (1912-1926) ~ Pedro Caldeira Rodrigues
Enfim, a República! ~ Colecção António Pedro Vicente ~ Alfredo Caldeira ~ AA. VV.
O Escudo. A Nova Unidade Monetária da República ~ AA. VV.
Kukas. Uma Nuvem Que Desaba em Chuva ~ AA. VV.
Cuerpos de Dolor. A Imagem do Sagrado na Escultura Espanhola (1500-1750) ~ AA. VV.
30 anos. Prémios AICA/MC. Artes Visuais ~ AA. VV.
30 anos. Prémios AICA/MC. Arquitectura ~ AA. VV.
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•
•
•
•

O Esplendor da Austeridade. Mil Anos de Empreendedorismo das Ordens e Congregações em Portugal:
Arte, Cultura e Património ~ AA. VV.
Os Jardins do Palácio Nacional de Queluz ~ AA. VV.
The Gardens of the National Palace of Queluz ~ AA. VV.
Arquitectos Segurado ~ José Manuel da Cruz Fernandes
Arqueólogo Português, série 53 n.º1 ~ AA. VV.

•
•
•

O Tema da Índia no Teatro Português ~ Duarte Ivo Cruz
A I República e a Constituição de 1911 ~ Paulo Ferreira da Cunha
Capital Social ~ Jorge Manuel F. F. Almeida

•
•
•

Fernando Pessoa e as Doenças do Fim de Século ~ Kenneth Krabbenhoft
A Saga dos Portugueses na Rússia ~ José Milhazes
Configurações do Poema em Prosa. De Notas Marginais de Eça ao Livro do Desassossego de Pessoa ~
Ângela Varela

•

British Barthes ~ José Alberto Marques

•

•
•

O Pensamento Português Contemporâneo ~ 1890-2010. O Labirinto da Razão e a Fome de Deus ~
Miguel Real
Itinerâncias de Escrita. Vol. I ~ Cultura/Linguagem ~ Joaquim Cerqueira Gonçalves
A Construção da História Medieval na Imprensa Periódica Portuguesa de Oitocentos ~ Eurico Gomes
Dias
Razão Comovida ~ Manuel Cândido Pimentel
Entre o Arco e o Labirinto ~ Teresa Rodrigues Cadete

EDIÇÕES CRÍTICAS

•

Almanaques e Outros Dispersos ~ Eça de Queiroz

TEATRO

•
•
•
•

Álbum de Família ~ Rui Herbon
O Bobo ~ Norberto Ávila
Pata de Leão ~ Helder Costa
Representações Domésticas ~ José Viale Moutinho

ARTES

•
•
•

Poesias, Desenhos e Correspondência ~ Eduardo Libório
Im Perfectum ~ Patrícia Baptista Caetano
Seis Pintores ~ José-Augusto França

ENSAIO

•
•

Literatura e Cidadania ~ AA. VV.
Por s´Entender bem a Letra ~ AA. VV.

NOVAS COLEÇÕES

•
•
•

Papéis de Jornal. Crónicas 2003-2010 ~ António Mega Ferreira
Como Viver em Tempo de Crise? ~ Edgar Morin/Patric Viveret
A Natureza do Ato Criador ~ Urbano Tavares Rodrigues

•
•
•

Da Utopia à Fronteira da Pobreza ~ Adriano Moreira
Victor Palla ~ Silva Design
R2 ~ Silva Design

•
•

Na Fermosa Estrivaria ~ Miguel Dias Santos
Constituição Política da República Portuguesa. Comentário ~ Marnoco e Sousa

PATRIMÓNIO

O ESSENCIAL
SOBRE

TEMAS
PORTUGUESES

BIBLIOTECA
AUTORES
PORTUGUESES

MANUAIS
UNIVERSITÁRIOS

Observadores
Olhares
Coleção D

Biblioteca
Republicana

•
•
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A continuação da renovação do design das edições do catálogo da INCM foi
uma das mais importantes tarefas, em termos operacionais, levadas a cabo durante o ano de 2011.
Foram desenvolvidas quatro novas coleções:
•

Observadores; Olhares; Coleção D; Biblioteca Republicana; Coleção de
Teatro (parceria com a SPA).

Foram, ainda, renovadas quatro das mais emblemáticas coleções da INCM:
•

Temas Portugueses; Essencial; Estudos Gerais (Série Universitária);
Biblioteca de Autores Portugueses (BAP).

A modernização do design das novas edições é, para a INCM, uma questão estratégica. A INCM, até pela sua natureza de empresa pública, deve ser uma montra
do melhor design editorial que se faz em Portugal. A conjuntura do setor editorial
em Portugal levou a atrasar um pouco a finalização da renovação do design editorial, que só ficará concluído em 2012.

3. Área de Marketing
e Vendas

Nas temáticas relacionadas com o Marketing e as Vendas da área editorial, os
aspetos mais importantes foram:
•

O aumento da importância (relativa e absoluta) dos projetos especiais ~ projetos editoriais desenvolvidos em parceria com outras instituições (públicas
e privadas);

•

A redução significativa das vendas do catálogo INCM no retalho livreiro,
comportamento em linha com a generalidade das editoras (mesmo daquelas
com um perfil mais comercial e que assentam a sua oferta editorial em livros
de elevada rotação);

•

A celebração de protocolos, centrados numa filosofia editorial de partilha de
riscos e ganhos, que se traduziram na edição de diversas obras.

Nova estrutura comercial
A INCM optou por entregar a função comercial no retalho livreiro a uma distribuidora. Aproximando-se, assim, das melhores práticas, em termos de gestão,
para editoras da sua dimensão.
Esta decisão permitiu resolver um problema crónico da empresa, bem como da
grande maioria das instituições públicas ~ a ausência de circulação das publicações no retalho livreiro.
O ano de 2011 foi, como já se referiu, um ano muito negativo para as editoras.
As devoluções de livros aumentaram significativamente em 2011 para um nível
de colocação semelhante, ou até superior a 2010, mostrando que o decréscimo
das vendas não significou um menor esforço comercial da INCM mas uma indisponibilidade do mercado para absorver a oferta editorial.
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Estrutura de projetos especiais
Esta área tem por objetivo a produção de projetos editoriais chave-na-mão e que
não se confunde com a normal atividade editorial da INCM. Os «projetos especiais» são normalmente atividades pensadas para serem rentáveis, no sentido de
apoiarem uma melhoria global das contas da função editorial.
Estes projetos editoriais comportam edições INCM com patrocinadores, edições
de dupla chancela (INCM e outra) e edições sem chancela INCM (projetos desenvolvidos para um cliente).
Os projetos especiais representaram 50,7 % da faturação total da Unidade Editorial.
A estratégia editorial da INCM tem uma perspetiva muito institucionalista que
privilegia as parcerias com outras entidades. Este é um posicionamento tradicional da INCM, vale a pena recordar que todo o trabalho que tem sido realizado
sobre os grandes autores portugueses assenta, quase sempre, na parceria com
universidades e centros de investigação.
São de destacar as parcerias realizadas em 2011 para projetos editoriais:
•
Museu Nacional de Arte Antiga;
•
Palácio Nacional de Queluz;
•
Museu Nacional de Etnologia;
•
Museu do Design e da Moda (MUDE);
•
EGEAC/Museu do Fado;
•
Instituto Camões;
•
Sociedade Portuguesa de Autores (SPA);
•
IPAD;
•
Jornal Público;
•
Câmara Municipal de Lisboa;
•
Câmara Municipal de Guimarães;
•
Fundação Mário Soares;
•
AICA (Associação Internacional de Críticos de Arte);
•
IDN (Instituto de Defesa Nacional);
•
IGESPAR;
•
Exército Português;
•
SEF (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras);
•
Jornal A Bola;
•
Banco Português de Gestão.
Esta área dos projetos em parceria será, no futuro, cada vez mais importante para
a INCM.
Em termos económicos a atividade editorial da INCM tem pouca expressão nos
resultados globais da empresa, tendo por isso, um impacte residual nas receitas.
As vendas em 2011 foram de € 474 503, o que representou um decréscimo de 17,6 %
em relação a 2010.
No ano de 2011 foram produzidos 96 206 livros, quando em 2010 tinham sido
produzidos 143 211 livros. A tiragem média durante o ano foi de 1132 exemplares
por título, quando em 2010 esse número tinha sido de 1400.
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Esta atividade editorial da empresa tem também a missão de suprir as falhas de
mercado, tornando, deste modo, acessível a todo o público português, bem como
a todos os cidadãos de outras nacionalidades que se interessam pela língua e
cultura portuguesas, e que são em número cada vez maior, obras que de outro
modo estariam inacessíveis. Estas particularidades dão à atividade editorial da
INCM uma dimensão estratégica que importa preservar.
O ano de 2012 será para o setor editorial extraordinariamente difícil.
O livro podendo ser visto como um bem essencial em sentido figurado, não o é
de facto quando as pessoas têm de fazer escolhas.
Pelas características das nossas edições:
•

Tiragens pequenas; trabalho editorial longo e de grande complexidade;
preço acima da média (como resultado das duas características atrás descritas); esperarmos grandes dificuldades de distribuição no retalho tradicional.

A INCM tem, por isso, de procurar soluções que ajudem a reforçar a presença
dos seus livros no mercado. A estratégia a seguir deverá centrar-se:
•

No reforço das vendas online e da própria edição digital. O ano de 2012 será
para a INCM o arranque do projeto da edição eletrónica. Ainda no 1.º trimestre de 2012 a INCM colocará à venda os seus primeiros livros eletrónicos.
Estamos neste momento a negociar com parceiros nacionais e internacionais este processo;

•

Numa nova abordagem às livrarias independentes ~ aquelas que nas principais cidades do País fazem um trabalho didático e pedagógico de promoção
dos livros de qualidade. Um circuito alternativo menos pressionado pela
«novidade» e pelo livro de alta rotação.

No plano editorial a INCM continuará a apostar no reforço das suas relações com
instituições públicas com o intuito de ser vista como parceiro privilegiado para
todos os projetos editoriais. A empresa é líder na edição pública, não existindo
nenhuma outra entidade pública capaz de fazer livros com os padrões de qualidade internos, bem como com o nosso nível de competitividade alcançado. A
INCM é, na tradição editorial secular de que é herdeira, competente em toda a
cadeia de valor no negócio editorial.
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CONSELHO EDITORIAL
No decurso do ano de 2011 fizemos lançar duas reuniões do Conselho Editorial,
que decorreram com elevada participação dos conselheiros e nas quais foi desenhada a política editorial da empresa e emitidos diversos pareceres para obras
a publicar.
LIVRO PÚBLICO
Em 2011 e por iniciativa da INCM a consultora Deloitte estudou a importância do
livro público no conjunto da atividade editorial de Portugal.
De entre as mais importantes conclusões desse estudo destaca-se:
•

(I) A necessidade de o Estado racionalizar a sua função editorial; (II) a
demonstração de que, com medidas adequadas, seria possível alcançar poupanças de vários milhões de euros; (III) a confirmação de que a INCM é a
entidade pública melhor colocada para servir de pivot a esta reorganização
do livro público; (IV) a definição de um modelo de atividade baseado no
princípio da subsidiariedade na edição de livros públicos.

Partindo das conclusões do estudo sobre o setor editorial público, a INCM tem
vindo a adaptar a estratégia de gestão de projetos editoriais de várias entidades
públicas, com ganhos significativos e partilha de riscos.
As constantes dificuldades do setor livreiro independente levam uma
concentração extrema do retalho livreiro, onde para a maioria das editoras três
clientes representam 70 % a 80 % das vendas. Esta concentração é extremamente
nefasta para a edição da INCM que, como se sabe, não tem uma oferta comercial,
sendo, sobretudo, formada por livros que «vendem ao longo do tempo».
A UED trabalhou, tal como em 2010, com uma organização distinta e com vista
a atingir objetivos distintos: conciliar as exigências de edição de qualidade, que
decorrem dos próprios estatutos da empresa, e ao mesmo tempo racionalizar as
operações procurando projetos com sustentabilidade económica.
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II.1.5. Unidade de Contrastarias

1. Atividade geral
1.1. Missão

1.2. Principais atividades

A Unidade de Contrastarias (UCO) assegura um conjunto de atividades, das
quais se destaca o ensaio e marcação de artefactos e metal precioso, a concessão
de licenças e matrículas para o exercício das atividades do setor, a concessão de
autorizações de punções de fabrico, a prestação de apoio técnico e de fiscalização
com outras entidades competentes, e a realização de peritagens, com a finalidade
de assegurar a autenticidade dos artefactos de metais preciosos, a proteção dos
consumidores e uma concorrência leal dos diferentes agentes económicos envolvidos.

A atividade da Unidade de Contrastarias, no ano de 2011, caracterizou-se por uma
diminuição nas quantidades e pesos dos artefactos de metal precioso legalizados,
seja prata ou ouro ou platina. As marcações das Contrastarias, por razões históricas e de mercado, encontram-se divididas por três localizações: Lisboa, Porto e
Gondomar. Esta distribuição nem sempre se tem revelado a mais adequada a um
bom desempenho da UCO e contribui de forma menos positiva para os seus resultados. Em 2011 foram marcadas 5 528 821 peças de prata com um peso total de
26,862 t, o que corresponde a - 34,77 % na quantidade de peças de prata marcadas
com referência a 2010 e a - 41,65 % no peso das mesmas.
No que diz respeito ao ouro, e certamente pelo facto de este metal precioso ter
alcançado preços muito elevados, verificou-se, de novo, um decréscimo para marcação. As Contrastarias marcaram 1 647 076 peças de ouro, com um peso de 2370 t,
correspondendo as mesmas a 18,42 % na quantidade de peças apresentadas e
29,91 % no peso das mesmas. Mantem-se a tendência que já vinha do ano anterior
de as peças de ouro apresentadas para marcação serem cada vez mais leves por
unidade.
No total apurado, as Contrastarias marcaram 7 176 123, que refletem uma variação
percentual de 31,63 % com referência ao ano de 2010.

2. Área de Marketing e
Vendas
2.1. Vendas

No que diz respeito às receitas as Contrastarias contribuíram para as receitas da
INCM com o valor de € 1 319 513. Esta receita revela uma diminuição percentual
no valor da receita de 24,6 % com referência a 2010 e de 10,3 % com referência ao
Orçamento Plano para o ano de 2011.
Para a receita total, a Contrastaria do Porto (CPO) contribuiu com € 572 328, a
Contrastaria de Lisboa (CLI) com € 454 792 e a de Gondomar (CPO) com
€ 292 393.
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As Contrastarias no ano de 2011 cumpriram os prazos legais de entrega da obra.
Tal resultado também originou o decréscimo de atividade durante o ano, o que
permitiu uma melhor resposta dos meios existentes:
No decurso do ano de 2011 a Contrastaria continuou a fazer cursos a formandos
do setor de ourivesaria.
1. Os cursos foram ministrados pelos técnicos licenciados de ambos os laboratórios e decorreram nas instalações da empresa.
2. A receita das ações de formação que tiveram lugar ascendeu a € 82 678,
correspondendo a 6 % do valor global das receitas da UCO. Todos os cursos
foram muito apreciados, tendo cada uma das Contrastarias uma lista de espera de candidatos inscritos para quando tiveram lugar novos cursos. Este ano
foram feitos os seguintes cursos: 3 cursos de Ensaiador-Fundidor; 2 cursos de
Avaliador Oficial e 3 cursos de Comercialização de Artefactos de Ourivesaria.
Foi ainda ministrada formação específica para Entidades Bancárias e formação
em Medição de Incertezas a uma colega da Macedónia.
Neste ano a empresa Deloitte Consultores, S. A., procedeu a um Diagnóstico ao
Modelo de Negócio da Unidade de Contrastarias. Na sequência deste diagnóstico
foi elaborado um projeto de alteração, e atualização, da portaria dos emolumentos, em vigor há 20 anos sem alterações. As Contrastarias aguardam a oportunidade de o mesmo ser presente à Tutela.
No decurso do ano a UCO estudou, preparou e mandou traduzir todos os procedimentos necessários para a matrícula dos diversos ramos de atividade do setor de
ourivesaria na Contrastaria e colocou tal informação online no site da INCM, em
português e em inglês.
No site encontra-se neste momento toda a informação necessária para a matrícula,
formulários a preencher e um simulador de custos. O pagamento da matrícula é
feito por multibanco ou Payshop.
De igual modo foi entregue ao Governo um texto com idêntica informação para
ser colocado no Balcão Único.
Foi também colocada online a informação nominativa dos avaliadores oficiais,
respetivos contactos e comarca atribuída. Só foi colocada online a informação
expressamente autorizada pelos próprios.
No decurso do último trimestre do ano, teve lugar mais um Conselho Técnico de
Ourivesaria, que decorreu com normalidade. No decurso da reunião as diversas
associações do setor expressaram as suas preocupações, que foram generalizadas
para a Tutela.
Como de costume foi feita uma Auditoria Interna aos Laboratório ~ uma auditoria a cada laboratório (Lisboa e Porto). A UCO fez ainda a recuperação de prata
a partir de cloretos e brometos de prata, afinação e determinação do toque das
respetivas barras.

PÁGINA 50

INCM IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA

Durante o ano 2011 foram prestadas as mais diversas informações à ASAE, a
Tribunais, aos Serviços do Ministério Público, à ASAE-DRN, GNR, ao DIAP, à
ASAE-DRC, à PJ ~ Diretoria do Porto e Lisboa, aos Tribunais Administrativos e
Fiscais e à PSP ~ Esquadra de Investigação Criminal, etc.
No que diz respeito às entidades matriculadas houve um acréscimo global de
8,7 %, já que várias categorias tiveram uma nítida subida. Por exemplo, os retalhistas de ourivesaria tiveram um aumento de 19,44 %.
Por sua vez, os industriais de ourivesaria caíram – 1,32 %, os armazenistas
– 1,50 %, os vendedores ambulantes – 4,59 %, os corretores – 0,59 %, e o retalhista
com estabelecimento especial – 5,71 %.
A evolução das atividades na Contrastaria de Lisboa foi a indicada no quadro,
revelando um aumento de 10,75 % de Clientes matriculados, o qual corresponde
a idêntica percentagem de trabalho laboral na CLI para formalização e acompanhamento dos respetivos processos individuais e online.
U: matrículas

Quadro XI

EVOLUÇÃO DE ENTIDADES
MATRICULADAS

Atividades

2009

2010

9

9

9

0,00 %

Industrial ourivesaria

952

922

910

- 1,32 %

Industrial UE

138

145

150

3,33 %

Armaz. importador ourivesaria

904

898

904

0,66 %

11

10

10

0,00 %

Retalhista ourivesaria

3 581

3 953

4 907

19,44 %

Retalhista misto ourivesaria

1 038

Ensaiador fundidor met. preciosos

Armaz. import. pedras preciosas

Ret. c/ est. especial artesanato
Ret. c/ est. especial antiguidades

2011 % 2011/2010

1 061

1 066

0,47 %

51

50

54

7,41 %

139

123

124

0,81 %

Ret. c/ est. especial

44

37

35

- 5,71 %

Ret. c/ est. especial art. religiosos

66

66

72

8,33 %

304

271

267

- 1,50 %

13

13

14

7,14 %

Armazenista ourivesaria
Armazenista pedras preciosas
Casa penhores

99

112

127

11,81 %

Vendedor ambulante ourivesaria

1 138

980

937

- 4,59 %

Corretor ourivesaria

1 107

1 020

1 014

- 0,59 %

9 670 10 600

8,77 %

Total

9 594
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MARCAÇÃO
A marcação que consiste na aplicação de marcas (punções) teve em 2011 o nível
de atividade apurado no quadro xii. As marcas oficiais correspondem à certificação do toque dos metais e as marcas de responsabilidade à colocação de um
desenho original da entidade que solicita a marcação nas peças marcadas.

Quadro XII
Marcas Aplicadas

Inclui a Contrastaria
de Gondomar.

Marcas oficiais

Marcas responsabilidade

Total

%

Marcação CPO

5 651 228

423 834

6 075 062

75 %

Marcação CLI

1 717 997

332 107

2 050 104

25 %

7 369 225

755 941

8 125 166

100 %

Total

LABORATÓRIOS
Os laboratórios de Lisboa e do Porto são laboratórios acreditados pela Norma
NP EN ISO/IEC 17025:2005, funcionando com grande qualidade. No ano de 2011
foram realizados 313 839 ensaios químicos e ensaios nãos destrutivos nos dois
laboratórios.
A legalização dos artefactos de metal precioso tem decorrido normalmente,
sendo rejeitados uma ínfima parte dos lotes apresentados pelo utente.
Em Lisboa foram legalizados 95,2 % dos lotes apresentados, 3,7 % apresentaram
toque inferior ao mínimo legal e houve devoluções por razões técnicas em 1,4 %
dos lotes.
No Porto 98,6 % dos lotes foram legalizados, 1,1 % foram rejeitados por toque inferior ao mínimo legal e 0,3 % devolvidos por motivos técnicos.
Os principais problemas técnicos detetados têm a ver com a apresentação de
artefactos de metal pobre, mistura de lotes, revestimentos não autorizados e artefactos de metal diferente do declarado.
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Melhorias
Foi revista toda a documentação de suporte do Sistema da Qualidade para introdução da nova marca. Foi feita a revisão técnica de todos os procedimentos e
instruções de trabalho.
Foram ainda implementadas diferentes ações de melhoria ao nível do funcionamento dos laboratórios, destes destacam-se, pela sua importância:
A codificação das folhas de registo informático usadas pelo LAP (para cálculo
de incertezas, relatório mensal e cartas de controlo), revisão do POP-LAP-005
na parte relativa ao controlo das balanças da RSP, revisão do POP-LAP-003 para
melhorar o controlo das entradas e saídas de produtos, codificação das folhas de
registo informático usadas pelo LAP como, por exemplo, cálculo de incertezas,
relatório mensal e cartas de controlo, avaliação do erro máximo admissível para
o ensaio de latões, desenvolvimento do método de FRXDE para ligas de prata.
O ano de 2011 foi um ano que refletiu, na diminuição de obra que entrou nas
Contrastarias, a recessão e as dificuldades económicas existentes no País.
Lembremo-nos que o artigo que entra nas Contrastarias para análise e marcação
é um artigo de luxo ~ ouro, prata, platina, pelo que o mesmo sofreu os efeitos da
recessão do País. A falta de entrada de obra para ensaio e marcação foi ligeiramente compensada com as ações de formação desenvolvidas nas Contrastarias.
Apesar dos esforços desenvolvidos, não foi ainda em 2011 que foi revisto o
Regulamento das Contrastarias e estabelecida uma tabela de preços. Este facto
continua a ter repercussão nas contas públicas, dado que, sendo as Contrastarias
um serviço público parqueado na INCM, e face aos resultados negativos de
exploração, o Estado tem vindo nos últimos anos a atribuir uma indemnização
compensatória à empresa, para equilíbrio de atividade. Nada parece justificar,
no entanto, esta situação face ao consumo existente entre todos os operadores
(v. g. Conclusões do CTO ~ Comité Técnico de Ourivesaria, realizado no final de
2011) do que é urgente e até imperativo rever o Regulamento das Contrastarias
e, a tabela, o prolongamento destas duas aplicações, ao longo dos últimos anos é
algo dificilmente explicável.
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Por último, refira-se que as Contrastarias nada tem a ver com o fenómeno de
proliferação das designadas lojas de «venda de ouro em segunda mão», um fenómeno cujas repercussões sociais estão a atingir níveis alarmantes e a suscitar uma
reflexão do poder político sobre o seu enquadramento legal. Em termos objetivos,
este assunto remete mais para a questão da fiscalização deste setor do que para
a da sua atividade.
Na realidade, desde que as contrastarias deixaram de ter responsabilidade sobre
a fiscalização do setor de ourivesaria, tem-se assistido a uma queda abrupta dos
processos de contraordenações. Ora, em face do histórico dos processos abertos
nas contrastarias, esta súbita diminuição do seu número, é dificilmente explicável
a não ser por um abrandamento do próprio ritmo da fiscalização.
Atendendo aos preços atingidos nos mercados mundiais pelos metais preciosos,
principalmente do ouro e da prata, a apetência pelo seu aprovisionamento é cada
vez maior, bem como a tendência para o crescimento da atividade fora dos mecanismos legais.
É necessário ter presente a proporcionalidade existente entre o valor das peças
transacionadas e o encargo fiscal associado, ou seja, quanto maior for o valor dos
artefactos, maior será o imposto que recai sobre a transação. Ora, a diminuição
da fiscalização da atividade do setor dos metais preciosos, para além do alarme
social que tem criado, com a aparente proliferação de entidades sem controlo,
também tem conduzido a uma perda efetiva de receitas para o Estado.
Na apreciação que as contrastarias fazem deste fenómeno, a sua incidência social
não estará tanto na existência deste tipo de lojas (que sempre existiram, ainda que
com outras designações) mas na ausência de uma fiscalização sistemática que
assegure o cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis.
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II.2. Atividade das Áreas de Suporte
II.2.1. Marketing Estratégico e Desenvolvimento

1. Atividade geral
1.1. Missão

A Direção de Marketing Estratégico (DMK) tem como missão participar na
definição das linhas estratégicas de negócio da INCM de forma sustentável,
apoiar o desenvolvimento de novas linhas de negócio e a atividade de marketing
e vendas das unidades de negócio. Para além disso, a gestão do processo de marketing corporativo, a gestão das lojas e do património bibliográfico e arquivístico
da empresa e a comunicação institucional são outras das áreas de atividade que
incorporam a missão da DMK.

2. Principais atividades
2.1. Marketing Estratégico
e Desenvolvimento

No âmbito da sua atividade de marketing estratégico coube à DMK, em 2011,
apoiar o Conselho de Administração na elaboração do Plano Estratégico da
INCM, a definição das linhas orientadoras do processo de planeamento e dos
modelos para os planos de Negócio e de Atividades das unidades de negócio e
de suporte.
No âmbito da sustentabilidade, a DMK colaborou na elaboração do Relatório de
Sustentabilidade 2010, assim como na elaboração do Plano de Sustentabilidade
2011/2012 e na elaboração do Regulamento do Comité de Ética.
Em julho de 2011, o trabalho desenvolvido pela INCM em prol do desenvolvimento sustentável foi submetido à avaliação externa pela consultora Heidrick
& Struggles e pelo Diário Económico no âmbito do Prémio Desenvolvimento
Sustentável, estando os resultados alcançados apresentados no capítulo respeitante à responsabilidade social.
Ainda no 1.º semestre do ano foi assinado um protocolo de parceria com a Escola
Pedro de Santarém, no âmbito do programa «Iniciativa Aprender e Inovar com
TIC» desenvolvido sob tutela do Ministério da Educação. Este projeto tem como
objetivo afirmar a INCM divulgando a sua história e as suas moedas junto da
população escolar, surgindo a empresa como parceiro da escola através da
disponibilização de material e acolhendo visitas de estudo de alunos nas suas
instalações.
Em 2011 a DMK coordenou os trabalhos do Comité de Desenvolvimento de
Novos Produtos, participando também em vários grupos de trabalho associados
a projetos de novos negócios, de melhoria de processos ou de relações de cooperação com outras entidades.
A DMK avaliou ainda a fidelização dos clientes de moedas de acabamento especial e a atratividade dos produtos para estes clientes (comerciantes e particulares;
nacionais e estrangeiros). Esta informação forneceu à UN algumas informações
para desenvolver ações que incentivem a fidelização e aumentem a atratividade
dos produtos analisados.
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Durante este ano foi ainda de destacar a participação nos seguintes projetos:
•

A coordenação do projeto de certificação VISA relativamente à personalização
EMV e à produção para o BES de um piloto de cartão personalizado;

•

A coordenação do projeto relativo a um novo modelo de edição do Diário
da República;

•

Conceção e coordenação dos trabalhos do Banco de Ideias.

Foram ainda merecedoras de destaque duas ações de comunicação desenvolvidas pela DMK em colaboração com as UN:
•

Dar a conhecer a atividade da empresa em 2010 no que respeita à emissão
de moedas de coleção, edição de livros e atividade da Contrastaria através
de brochuras específicas inseridas em jornais e disponibilizadas nos locais
de venda e acolhimento e recolher informação sobre potenciais clientes para
estes produtos;

•

Campanha de Natal, com brochura inserida no jornal Expresso e distribuída
nas lojas e publicitada no site, com o propósito de oferecer condições de
venda especiais em dezembro e divulgar e captar clientes para o programa
Cartão de Cliente INCM.

Já no final do ano a DMK recebeu uma colaboradora da Imprensa Nacional
INACEP da Guiné-Bissau, coordenando um estágio em marketing institucional
e operacional, em colaboração com as áreas de marketing e vendas das Unidades
de Moeda, Publicações Oficiais, Gráfica e Editorial.

2.2. Serviço de Atendimento
aos Clientes

Em 2011, o Centro de Atendimento ao Cliente continuou a merecer a preferência
dos clientes enquanto ponto de contacto com a INCM.
O Centro de Atendimento é composto pela 1.ª linha ~ na DMK, e por duas
2.as linhas especializadas ~ Publicações Oficiais e Produtos Gráficos.
No seu conjunto, durante o ano de 2011, foram registados e tratados em CRM
cerca de 61 300 contactos de clientes.
Das interações registadas 89 %, deram origem a solicitações (perto de 54 000),
ou seja, pedidos de clientes que originam algum tipo de ação, informação ou
intervenção. Existiram ainda mais de 7400 contactos, cerca de 11 % do total, que
respeitaram a assuntos fora do âmbito de atividade definida para o Centro de
Atendimento e que não deram origem a registo de solicitação.
Analisando o registo de solicitações por área de negócio, ou assunto, em todos os
canais e linhas de atendimento, observa-se que, em 2011, as Publicações Oficiais
tiveram perto de 38 000 solicitações, 70 % do total de solicitações tratadas no ano.
Os assuntos relacionados com a área Gráfica registaram cerca de 8800 solicitações, 16 % do total. Os assuntos de ordem geral, relacionados com a INCM, mas
fora de âmbito do Centro de Atendimento, atingiram os 8 %. Os assuntos relacionados com a Moeda e com Livro representaram cerca de 2 % do total.
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No total de solicitações tratadas observou-se um crescimento face ao ano anterior
de cerca de 3 %, sendo os assuntos de Publicações Oficiais os que apresentam
maior variação com 9 %.

Solicitações por área de negócio 2010/2011

Figura IV
SOLICITAÇÕES POR ÁREA
DE NEGÓCIO
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O canal telefone continua a ser o canal mais utilizado, representando, em 2011,
65 % do total de solicitações registadas. No entanto, os contactos através do canal
telefonia decresceram em 2011, sendo de destacar o crescimento verificado nas
solicitações chegadas via e-mail e telefax.

Solicitações por canal de atendimento 2010/2011

Figura V
SOLICITAÇÕES POR CANAL
DE ATENDIMENTO
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A equipa de assistentes manteve-se, sendo composta por 18 elementos, 4 na
1.ª linha, 3 na 2.ª linha de Produtos Gráficos e 12 na 2.ª linha de Publicações
Oficiais, 8 nos Anúncios e 3 nas Assinaturas.
No que respeita aos indicadores referentes ao canal telefónico observa-se uma
queda no número de contactos recebidos de cerca de 4 %. Os tempos médios de
espera aumentaram em cerca de um minuto, assim como a taxa de chamadas
abandonadas que aumentou de 16 % para 22 %, voltando ao valor observado em
2009.

Quadro XIII
INDICADORES CANAL TELEFONE

Indicadores canal telefone

2009

2010

2011

Número total de chamadas por ano

95 179

63 421

61 177

7 932

5 285

5 098

0:04:42

0:04:45

0:04:40

22 %

16 %

22 %

0:03:48

0:02:44

0:03:36

*9h-18h

*9h-18h

*9h-18h

Número médio de chamadas por mês
Duração média das chamadas por mês
Percentagem de chamadas perdidas
* A 2.ª linha Produtos Gráficos funTempo médio em espera
ciona das 8h-20h para assuntos de
Horário de atendimento
personalização de documentos.

A DMK coordenou, uma vez mais, o processo de avaliação anual da satisfação
dos clientes, usando para o efeito a metodologia do modelo ECSI ~ European
Customer Satisfaction Index.
Foram consultados mais de 25 000 clientes, abrangendo os clientes de Moeda,
Publicações Oficiais, Livro e Produtos gráficos, tendo-se obtido uma taxa de resposta de 9 % no total.
A classificação global obtida foi de 7,8 pontos (numa escala de 1 a 10), observando-se uma subida face ao verificado no ano anterior em 0,2 pontos, resultado
da subida deste Índice em todos os grupos, exceto no que respeita a clientes de
assinaturas do Diário da República Eletrónico.

2.3. Comunicação e imagem

A coordenação da atividade de comunicação institucional e a prestação de apoio
às unidades de negócio na estratégia de comunicação e afirmação da imagem
junto dos mercados e parceiros caracterizaram o essencial da atividade do Setor
de Comunicação e Imagem durante o ano de 2011.
Na vertente corporativa merecem especial destaque:
•

Continuação da implementação da nova marca;

•

Entrada da INCM nas redes sociais com a criação e manutenção da página
institucional no Facebook, procurando aumentar a proximidade com os nossos clientes;

•

Edição do boletim interno, Matriz;

•

Acompanhamento na elaboração do catálogo e exposição «O Escudo» inseridos nas comemorações oficiais do Centenário da República;
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•

Orientação editorial do Relatório de Contas, Perfil da Empresa e Brochuras
de moedas, edições e contrastarias;

•

Elaboração e paginação do Relatório de Sustentabilidade 2010, Manual dos
Recursos Humanos e Balanço Social 2010;

•

Preparação da cerimónia comemorativa do aniversário da INCM;

•

Criação de animação do stand para a exposição «SmartCards»;

•

Criação de animação e brochura para stand da Feira do Livro de Lisboa;

•

Criação do logótipo do «Banco de Ideias»;

•

Criação do logótipo para o Banco Central de Timor

•

Catálogo e montagem da exposição em Montemor-o-Velho «O dinheiro no
tempo de Fernão Mendes Pinto»;

•

Organização e montagem da exposição «Cartas de Jogar ~ Real Fábrica»;

•

Criação do cartão de aniversário para 2012;

•

Orientação editorial no processo de elaboração da Agenda Guimarães 2012;

•

Elaboração e paginação do Catálogo de Natal;

•

Coordenação e acompanhamento das visitas de estudo à produção de
moeda;

•

Gestão dos contactos com a media e Agência de Comunicação.

No apoio às unidades de negócio foram de realçar:

2.4. Lojas

•

A manutenção dos conteúdos no site e loja online;

•

Comunicados e newsletters;

•

Embalagens de moedas e medalhas;

•

Material de promoção de produtos, folhetos, cartazes e anúncios de imprensa;

•

Apresentações de produtos e outras cerimónias públicas e institucionais.

A INCM contou, em 2011, com quatro lojas em Portugal: duas em Lisboa, uma no
Porto e uma em Coimbra. No Brasil manteve-se o espaço da Livraria Camões, no
Rio de Janeiro.
As vendas nas lojas, enquanto canais de distribuição, atingiram, em 2011,
5,6 milhões de euros, representando face a 2010 um decréscimo de cerca de 1 %.
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Quadro XIV
VARIAÇÃO DE VENDAS NAS LOJAS

Vendas totais lojas

2010

%

2011

%

Variação
2011 vs. 2010

Impressos

3 678

64 %

3 317

59 %

- 10 %

118

2%

119

2%

1%

Livros (inclui proj. especiais UED)
Livro de Reclamações

717

13 %

682

12 %

-5%

1 135

20 %

1 461

26 %

29 %

Assinaturas de PO

17

0%

4

0%

- 77 %

Anúncios

0

0%

0

0%

~

40

1%

40

1%

-2%

Moedas de col. de acab. especial

Outros produtos e serviços
Mercadorias

18

0%

15

0%

- 14 %

5 722

100 %

5 637

100 %

-1%

Quadro XV
VENDAS DISCRIMINADAS POR
LOJA EM 2011

Vendas 2011
Impressos
Livros (inclui proj. especiais UED)

Loja Escola
Politécnica

Loja Filipa de
Vilhena

140

1 561

Loja do Porto Loja de Coimbra
978

637

Total
3 317

27

39

35

18

119

Livro de Reclamações

119

277

191

95

682

Moedas de col. de acab. especial

264

552

422

223

1 461

Assinaturas de PO

0

2

1

1

4

Anúncios

0

0

0

0

0

Outros produtos e serviços

4

12

20

4

40

Mercadorias

3

4

6

2

15

558

2 447

1 653

980

5 637
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Para além dos espaços físicos a INCM conta ainda com a Loja Online como canal
de venda. Em 2011 as vendas através desta loja atingiram os 326 mil euros, representando um crescimento de cerca de 18 % face a 2010.
U: Milhares de Euros

Quadro XVI
VARIAÇÃO DAS VENDAS LOJA
ONLINE

Vendas loja online
Impressos
Livros (inclui proj. especiais UED)
Livro de Reclamações

2010

%

2011

%

Variação
2011 vs. 2010

52

19 %

72

22 %

38 %

6

2%

6

2%

5%

1

0%

34

10 %

–

199

73 %

205

63 %

3%

Assinaturas de PO

7

2%

1

0%

–

Anúncios

0

0%

0

0%

–

Outros produtos e serviços

6

2%

5

1%

- 20 %

Mercadorias

5

2%

4

1%

-7%

275

100 %

326 100 %

18 %

Moedas de coleção de acab. especial

Durante o ano de 2011 foram realizadas, pelo setor de Livrarias ou em conjunto
com a Unidade Editorial, várias feiras e eventos distribuídos pelo País.

Quadro XVII
Feiras do livro
U: Euro
Porto

Coimbra

Lisboa

Totais

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

Variação

Vendas

15 762

11 304

7 828

2 607

17 706

11 924

41 296

25 836

- 37 %

Custos

13 350

9 449

7 040

4 781

17 006

13 361

37 396

27 590

- 26 %

2 412

1 855

788

- 2 174

700

- 1 436

3 900

- 1 754

- 145 %

Variação vendas

–

- 4 458

–

- 5 220

–

- 5 782

–

- 15 460

–

Variação resultados

–

- 557

–

- 2 961

–

- 2 136

–

- 5 654

–

Resultados

Para as Feiras do Livro os objetivos continuam a ser de venda e margem, tendo-se procedido a uma redução substancial nos custos associados, sobretudo em
horas extraordinárias. No entanto, e apesar dos custos terem tido um decréscimo
de 26 %, não conseguimos ultrapassar as vendas de 2010 o que originou um
decréscimo no resultado de 145 %.
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Para além das Feiras do Livro anuais, as Lojas têm promovido vendas fora do
seu espaço de maneira diversa, através de quiosques livreiros em polos universitários importantes, em colóquios realizados em Universidades, em lançamentos
de obras INCM em locais especiais e em ocasiões especiais. Nestes eventos são
comercializados essencialmente livros, mas podem ser também vendidos outros
produtos. De forma resumida os resultados obtidos foram os seguintes:
U: Euro

Quadro XVIIi
resultados obtidos

Vendas
Eventos Lisboa
Colóquio «José Marinho» FLUL

82

Eventos Lisboa em conjunto UED
IN ~ Artes Africanas
IN ~ Lógica, Ética e Gramática

352
70

MNAC ~ Seis Pintores

384

FCG ~ O Barão

152

IN ~ Arqueólogo Português

446

CIUL ~ Arquitetos Segurado

608
2 012

Porto
FLUP

3 112

Bairro dos Livros

717

AEFLUP

288

Universidade Católica

314

Casa da Música

106
4 537

Coimbra
FLUC

2 008
2 008

Total

8 639

Por forma a atrair potenciais clientes disponibilizámos na nossa loja online, para
comercialização, títulos de outras editoras. As obras comercializadas encontram-se em stock nos nossos armazéns e são essencialmente títulos da Fundação
Calouste Gulbenkian.
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II.2.2. Centro de documentação
e informação

1. Biblioteca

Em 2011 foram atendidos na Biblioteca 422 leitores. Os serviços pagos (fotocópias
do Diário da República, autenticação de fotocópias e buscas de atos societários)
corresponderam a um total de € 4217,33.
Deram entrada na Biblioteca 138 volumes (monografias), correspondentes a 74
novos títulos e 23 periódicos (títulos), de periodicidade variável, que circularam
por 76 utilizadores.
Durante este ano foram apresentadas na Biblioteca as seguintes obras editadas
pela INCM:

2. Arquivo

•

Artes Africanas: Aproximação Estética de Um Artista, de Eduardo Nery;

•

Lógica, Ética, Gramática: Wittgenstein e o Método da Filosofia, de Nuno
Venturinha;

•

O Arqueólogo Português, série 5, vol. 1, e suplemento a este volume ~ Leite
Vasconcelos e Orlando Ribeiro: Encontros Epistolares, 1931-1941.

Durante o ano de 2011 o Arquivo Histórico foi procurado por 41 investigadores,
dos quais 15 consultaram documentação da Imprensa Nacional, 19 documentação da Casa da Moeda e 7 documentação referente ao Museu Numismático, num
total de 124 consultas.
Deram entrada no Arquivo 847 documentos, tendo sido eliminada a documentação dos Departamentos/Secções que atingiu os prazos de conservação previamente determinados.
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Quadro Xix
variação da documentação

Documentos recebidos

DEP/Secção

Unid.*

Datas

Unid.*

Datas

59

2000-2006

–

–

DMK/DIR

54

2005-2009

–

–

DMK/SGL

196

1998-2008

–

–

DAP

28

2007-2009

–

–

SAG

115

1986-1998

–

–

UGF/MGF/SGR

182

1995-2009

–

–

DRH/ARH

48

–

–

–

UGF/OGF/LCQ

13

2000-2006

–

–

152

1993-2010

–

–

UED

–

–

33

1985-2001

DIV.

–

–

23

1958-1999

847

–

56

–

UCO/CLI/RSL

UMD/SVM

* Caixas, pastas, livros.

Documentos eliminados

Total

			
Foi restaurado mais um livro do Arquivo Histórico da Casa da Moeda (ACM, I/
lv. 831).
O Arquivo participou com documentos e chapas de gravura na exposição «Cartas
da Real Fábrica», aberta ao público no átrio principal da Casa da Moeda em 15 de
novembro e que encerrará a 24 de fevereiro de 2012.

3. Museu

Continuou a avaliação, por parte dos peritos numismáticos Dr. Javier Salgado e
Eng.º Godinho de Miranda, do acervo do Museu Numismático. Foram realizadas
43 sessões, durante o ano de 2011, em que se avaliaram as séries de moedas da
Índia, Moçambique, Angola, Guiné, São Tomé, Cabo Verde, Macau, Timor, Brasil,
suevo-visigodas e parte das moedas comemorativas da República. Iniciou-se a
avaliação da série greco-romana e das medalhas portuguesas.
Deram entrada no Museu 103 moedas e 2 medalhas:

Quadro Xx
moedas e medalhas
entradas no museu

Museu

Total

Ouro

Prata

Div. metais

Moedas

103

6

12

85

2

0

0

2

Medalhas
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O Museu participou durante o ano de 2011 nas seguintes exposições:
•

Exposição «Centenário da República» no átrio principal da Casa da Moeda,
de 17 de maio a 18 de julho de 2011;

•

Exposição «Fernão Mendes Pinto», em Montemor-o-Velho, de 8 de setembro
a 2 de novembro de 2011.

O Museu cedeu fotografias de algumas moedas do seu património para figurarem no livro a publicar no âmbito do projeto «Açúcar em águas revoltas», patrocinado pela Odebrecht (Prémio Clarival do Prado Valladares)/Bento Pedrosa
Construções, S. A.

4. Novos Projetos/Projetos No âmbito de estudo de novos negócios foram desenvolvidos alguns estudos de
Especiais
que destacamos:

•

A análise, em conjunto com a Capgemini, do negócio de gestão documental
e custódia de arquivo e das empresas presentes no mercado, do seu valor e
do eventual interesse em se fazer parcerias ou aquisição de negócios.
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II.2.3. Direção de Compras

1. Atividade Geral
1.1. Missão

A missão da Direção de Compras (DCP) consiste em assegurar o processo de
aquisição de todos os bens e serviços necessários para a INCM desenvolver a
sua atividade e, em colaboração com as diferentes áreas, garantir as melhores
alternativas em termos de preço, prazos e condições contratuais.
A função Compras passou a ser uma das atividades de suporte da INCM,
assegurando uma ligação estreita com a restante organização e cujo desempenho
influencia diretamente a cadeia de valor.

1.2. Principais Atividades

A atividade desta área continua a ser fortemente influenciada pela obrigatoriedade de sujeição aos procedimentos impostos pela legislação de compras públicas que entraram em vigor em 2008, consumindo recursos que deveriam ser
canalizados para tarefas de maior valor acrescentado para a INCM, notando-se
maior impacte na área industrial da empresa.
O ano de 2011 ficou marcado por uma conjuntura económica adversa, que se fez
sentir através de alguma pressão inflacionista sobre algumas das matérias-primas
integrantes nos produtos comercializados pela INCM.
No que diz respeito às aquisições de matérias-primas gráficas relacionadas com
os negócios tradicionais, nomeadamente nos papéis e cartolinas, registou-se uma
descida a nível global, com exceção dos papéis destinados a trabalhos especiais
como os fine paper, couchés e cartolinas, relacionados com a impressão de livros.
A subida dos papéis de segurança ficou a dever-se à satisfação de necessidades
de produtos por encomenda e à normalização do fluxo de pedidos em alguns
produtos que no ano anterior não tinham sido adquiridos devido ao excesso de
stock.
Nos autocopiativos, matérias-primas destinadas à impressão de formulários, confirmou-se a tendência dos anos precedentes, verificando-se uma descida ainda
mais acentuada das necessidades de compra.
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Quadro Xxi
aquisições de matérias-primas gráficas

Principais papéis e cartolinas
para impressão

Compras em 2010
Compras em
(toneladas) 2011 (toneladas)

Adesivos
Autocopiativo
CLA

Variação %

28

17

- 38 %

212

52

- 76 %

9

14

56 %

64

140

119 %

Formulário contínuo

534

482

- 10 %

IOR

Cromo/couché

128

64

- 50 %

Outros

17

26

54 %

Reciclados

97

78

- 19 %

Segurança

80

155

94 %

1 169

1 028

- 12 %

Total

No mesmo sentido da tendência registada em 2010, o volume adquirido de
filmes rígidos utilizados na fabricação de cartões poliméricos (de identificação
ou bancários) voltou a decair de forma ainda mais notória. A quebra no filme
de policarbonato está relacionada com a consolidação da estratégia de racionalização de stocks destes materiais, prevendo-se no entanto um ligeiro aumento
no próximo ano devido às alterações de especificações em curso na produção.
Por outro lado, a diminuição do filme de PVC continua a dever-se à retração na
produção de cartões bancários.
Quadro Xxii
compra de filmes rígidos
Filmes rígidos para
cartões poliméricos

Compras em 2009 Compras em 2010
(toneladas)
(toneladas)

Compras em 2011
(toneladas)

Variação %

Policarbonato

41

35

9,3

- 73 %

PVC

44

38

29,6

- 22 %

Total

84

73

39

- 15 %
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No que diz respeito às matérias-primas para a fabricação de moeda Euro,
verificou-se uma redução da quantidade de discos adquiridos, relacionada com a
diminuição das encomendas, com exceção das denominações mais baixas. Foram
também adquiridos discos destinados à fabricação de moeda para encomenda de
um cliente estrangeiro e de cuproníquel para moeda comemorativa, não obstante
se tratarem de quantidades residuais.
Quadro Xxiii
compra de discos

* Inclui discos para
produção de moeda
comemorativa

Disco para moeda corrente

Compras em 2010
(toneladas)

Compras em 2011
(toneladas)

Variação %

€ 0,01

36

84

134 %

€ 0,02

34

107

213 %

€ 0,05

21

120

471 %

€ 0,10

~

~

~

€ 0,20

33

30

-9%

€ 0,50

162

~

~

€1

78

39

- 51 %

€2*

61

~

~

425

379

- 11 %

Total

Quanto aos discos de metal precioso, foram menores os volumes de disco de
prata do que no ano anterior.
Quadro Xxiv
compra de disco de metal
precioso

Discos de metal precioso

Compras em 2010
(mil UN)

Compras em 2011
(mil UN)

Variação %

Discos de ouro

18

16

- 12 %

Discos de prata

41

6

- 86 %

O ouro manteve-se em valores elevados confirmando as indicações do ano anterior. A cotação de abertura anual no fixing da manhã foi de mais de € 1048 por
onça troy, tendo a mesma cotação encerrado o ano a € 1217,05. Durante o ano,
este metal demonstrou sempre uma tendência de subida, registando uma cotação
média de € 1131,01 por cada onça troy.
Por seu lado, a prata registou um comportamento mais errático, abrindo o ano
a € 22,92 por onça e encerrando 2011 a € 21,79, ligeiramente abaixo. No entanto,
registe-se que a sua cotação chegou aos € 32,88 antes do fim do 1.º semestre e o
valor médio foi de € 25,17 por onça.
Este cenário continuou a condicionar as políticas de concessão de crédito dos
fornecedores de discos de metal precioso à INCM, tal como já se verificava no ano
anterior, com inevitável impacte sobre o ciclo financeiro da empresa.
Prosseguindo com a mesma estratégia, em colaboração com a área Financeira e
com a Unidade de Produção de Moeda, têm vindo a ser desenvolvidos mecanismos de cobertura de risco e de gestão das entregas de disco por forma a adaptar o
mais possível os ciclos de produção e oferta de moeda comemorativa à respetiva
procura.
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O quadro de pessoal da DCP mantém-se inalterável desde 2007, sendo constituído
por sete efetivos (incluindo o Diretor). Os indicadores de processos demonstram
alguma estabilização de acordo com análise evolutiva a 3 anos. Assinala-se o
elevado número de processos que envolveram contratação pública, o que no
terreno se traduz num elevado esforço processual e menor eficiência por cada
processo desenvolvido.
Quadro Xxv
indicadores de processos
de compras

Número

2009

2010

2011

Processos de compra

3 720

3 487

3 226

182

225

213

65 %

46 %

45 %

N.º de processos de contratação pública
Contratos área de compras/
total de contratos na INCM
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1.3. Melhoria Funcional
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A Direção de Compras, pela natureza das suas funções, direciona as suas atividades para a satisfação e colaboração com os clientes internos.
Desta maneira, os processos de aquisição foram conduzidos da forma o mais
transversal possível, colhendo contributos dos membros das equipas multidisciplinares que foram sendo formadas e cujo funcionamento harmonioso se
revelou fundamental para o sucesso de vários projetos e contratos. Entre estes
destacamos ações importantes exercidas sobre algumas matérias-primas atividade core da empresa, que em alguns casos conduziram a reduções de custos
relevantes ou à sua delimitação.
Perto do final do ano, tendo em vista a aquisição de um equipamento industrial
para a área gráfica, a INCM lançou o seu primeiro concurso limitado com
publicidade internacional e prévia qualificação de fornecedores, processo que se
encontra em curso.

2. Novos Projetos/Projetos Em 2011, não se concluiu nenhum dos projetos especiais em que a área de compras está envolvida, existindo a expectativa que alguns deles venham a contribuir
Especiais
em breve para alavancar a atividade de compras da INCM do ponto de vista administrativo, mas principalmente na melhoria da informação de compras.
Decorridos três anos sobre a entrada em vigor do Código dos Contratos Públicos
(CPP) em Portugal, já se dispõe de informação adequada para fazer um balanço
do impacte desta alteração legislativa nos procedimentos de aquisições pela
INCM.
A INCM vê-se confrontada com problemas de natureza diversa:
•

Duplicação do número de autorizações necessárias para desenvolver procedimentos de aquisição, com perda de operacionalidade;

•

Constituição formal de júris multidisciplinares, quando antes a mobilização
das competências era fluida e informal, adaptada às necessidades de cada
momento;

•

Número acrescido de relatórios sobre contratação pública a prestar a várias
entidades;

•

Trabalho exaustivo de explicação dos procedimentos aos fornecedores da
área industrial da empresa, principalmente aos estrangeiros que não compreendem e não utilizam estes procedimentos, mesmo com congéneres da
INCM na área da UE;

•

Controlo da entrega de registos criminais dos Administradores dos fornecedores, prévio ao desbloqueio de faturas para pagamento;

•

Em ambiente industrial, como é o caso da INCM, multiplicam-se os casos
de publicação na Internet de cada aquisição acima dos € 5000 bem como a
celebração de contratos para todos os casos em que a compra fique acima
dos € 10 000 e não exceda os 20 dias úteis para a sua entrega sem valor
acrescentado para a atividade da empresa.
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A desejada afetação de tempo e recursos: a sourcing e seleção de fornecedores,
acompanhamento de entregas, negociação, melhoria do sistema de avaliação
de fornecedores, acompanhamento e lançamento de indicadores de atividade,
colaboração proativa com as várias áreas da empresa para implementação de
diversos projetos de melhoria, entre outros, ficou objetivamente prejudicada com
o acréscimo de tarefas burocráticas impostas pelo CCP.
O impacte na relação com os fornecedores, muito significativo, apresenta situações distintas:
Os fornecedores nacionais habituados a trabalhar com a Administração Pública
e a participar em procedimentos de aquisição conjunta: fornecedores de
empreitadas, comunicações móveis, economato, consumíveis de informática,
microinformática e outros serviços gerais ou outras categorias de compra
transversais: nestes casos, verificou-se uma transição pacífica; os concorrentes
encontraram volume e massa crítica suficiente para compensar o acréscimo de
procedimentos e burocracias da contratação pública. Corresponde ao mercado
público tal como idealizado pela Diretiva Europeia.
Os fornecedores (nacionais ou internacionais) que trabalham para a área industrial da INCM exibem um comportamento diametralmente oposto e múltiplos
pontos de conflito:
•

Reclamam de trabalho administrativo desproporcionado em compras de
baixo valor;

•

Protestam com o requisito de registo criminal pessoal dos administradores
das respetivas empresas, para compras que apenas ultrapassa os € 5000; ou
desistem do fornecimento causando prejuízos efetivos à INCM;

•

Adotam a abordagem jurídica dos seus processos, prolongando-os e encarecendo-os;

•

Alguns fornecedores não são recetivos a fazer o esforço de adaptação à submissão obrigatória de propostas através da plataforma eletrónica de compras, porque o volume de vendas não o justifica;

•

Há registo de fornecedores, mesmo de pequena dimensão, que desistiram
de trabalhar com a INCM face às novas regras, originando a perda direta de
valor (aquisição forçada de matéria-prima mais cara) e tendo colocado em
perigo o fornecimento de produtos essenciais;

•

A INCM dispõe de uma bolsa de fornecedores pré-selecionados para adquirir vários tipos de matérias-primas estratégicas para o desenvolvimento
normal da sua atividade. No entanto o CCP, obriga a fazer novos processos
de seleção de cada vez que se abre um concurso público, não colocando
nenhuma restrição à seleção de fornecedores desde que se respeite as especificações dos materiais.
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Esta pretensão é insustentável em ambiente industrial, por vários fatores:
•

Não é realista, em atividade industrial de grande precisão, admitir que um
bom trabalho de especificação é suficiente para prevenção do risco, ou
que isso garante a receção dos materiais nas condições desejadas; mesmo
materiais aprovados laboratorialmente podem ser rejeitados em testes de
produção;

•

Não era requerida a apresentação sistemática de amostras por fornecedores
já avaliados e testados, ou com vários fornecimentos efetuados com sucesso.
As regras atuais não aproveitam o capital de experiência acumulada ao longo
de muitos anos;

•

A multiplicação de testes implica custos e consumo de tempo acrescidos
para ambas as partes, perturbando o processo de aquisição, especialmente
em cenário de vários concorrentes;

•

A eliminação da categoria de fornecedores previamente selecionados e
qualificados suscita um grande risco nos abastecimentos, com perda de
qualidade e aumento de risco de incumprimento perante os seus clientes.

Em síntese, as regras de contratação pública aplicadas ao ambiente industrial
e concorrencial onde a INCM desenvolve a sua atividade de compras têm contribuído para perda de valor, diminuição da carteira de fornecedores e uma maior
exposição ao risco. A maior dificuldade processual tem transformado a empresa
num cliente menos atrativo para alguns fornecedores e, ao contrário das premissas da Diretiva Comunitária de Compras Públicas, tem provocado a diminuição
da concorrência, constituindo-se mesmo como uma barreira à entrada de novos
fornecedores.
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II.2.4. Sistemas de Informação

1. Atividade geral
1.1. Missão

1.2. Principais
atividades/Marcos

Desenvolver e gerir todos os sistemas de informação da INCM, apostando na
qualidade, segurança e inovação tecnológica, aplicando as melhores práticas
vigentes do mercado.

A Direção de Sistemas de Informação, tendo a seu cargo o desenvolvimento e a
realização de soluções tecnológicas, investiu na implementação de soluções que
evidenciem a elevada segurança lógica existente, bem como em soluções que
potenciem uma melhoria contínua dos seus processos de negócio.
Durante o ano de 2011 verificou-se uma reorganização organizacional nesta área,
com o objetivo de otimizar a prestação de serviços de IT na INCM.

1.3. Melhoria funcional

Em abril de 2011 foi aplicada a nova microestrutura da Direção de Sistemas de
Informação, com a qual se procurou racionalizar a estrutura existente e adaptá-la
às nossas exigências do negócio da INCM.
Tendo como objetivo melhorar as ferramentas de suporte à decisão da INCM foi
implementada uma prova de conceito de Data Warehouse, utilizando-se a ferramenta SAP BI.
Para melhorar o desempenho do operador no centro de atendimento da INCM,
foram desenvolvidos alguns automatismos em SAP CRM, com o objetivo de agilizar o processo de atendimento ao cliente.
Devido a novos requisitos de negócio foi desenvolvida a integração automática
entre os CTT Expresso e o sistema SAP ERP, para a integração dos registos de
confirmação de entrega, alterando-se o processo de faturação.
Foram realizadas novos desenvolvimentos e otimizações no processo de renovação das licenças das Contrastarias, que permitiu integrar pagamentos online,
agilizando o processo de negócio.
Foi efetuada a migração do cartão tacógrafo que passou a estar integrado no
processo de gestão de produtos numerados em SAP, agilizando o seu processo
de personalização e controlo.
Para otimizar o processo de distribuição de produtos da INCM, uniformizou-se o
processo de expedição do cartão de cidadão e do passaporte eletrónico português,
facilitando a sua gestão através do mesmo componente de monitorização.
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2. Novos Projetos/
Projetos Especiais

Controlo de Acessos e Auditoria (SAP GRC)
Com o objetivo de reforçar a INCM com ferramentas creditadas que permitam
evidenciar as políticas de segurança das plataformas SAP (sistemas que gerem
atualmente a personalização de documentos de segurança) foi implementada a
ferramenta SAP Governance Risk & Compliance (GRC).

Figura VI
GOVERNANCE RISK &
COMPLIANCE
Audit Phase
(Alertar)
identificação de riscos

sprint phase
(Limpeza, sensibilização, antecipação de mudanças)
remediação de riscos

gestão de perfis

entreprise role
management
otimização
solução para definir
e gerir perfis

acesso para
super users

super user privilege
management
obter conformidade
solução para acesso
de super users

marathon phase
(permanecer limpo)
prevenir

compliant user
provisioning
otimização
solução para
controlo de acessos

risk analysis and remediation
obter conformidade
análise, deteção e remediação de riscos para controlo de acessos e autorizações

Documentos de Identificação de Cabo Verde
Tendo iniciado este projeto em 2010, foi realizado durante o ano de 2011 a consolidação do processo de emissão do cartão nacional de identificação de Cabo Verde,
sendo possível rastrear todo o ciclo de vida do documento.
Este projeto terá ainda novos desenvolvimentos ao nível de outros documentos
de segurança de Cabo Verde, tais como:
•

Passaporte EAC;

•

Título de residência eletrónico.
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Todos estes documentos irão estar dotados das tecnologias mais avançadas no
domínio da identificação, possibilitando aos cidadãos de Cabo Verde a utilização
de certificados digitais, autenticação a serviços de forma online (Certificação de
Autenticação) ou offline (One-Time-Password), bem como a utilização de documentos de viagem com componentes eletrónicas que respondem aos mais elevados padrões de segurança e qualidade.
Cartões Bancários (EMV)
Durante o ano de 2011, o projeto evoluiu no sentido de consolidar as práticas
de segurança requeridas pelos exigentes requisitos a que a Visa e a Mastercard
obrigam as entidades produtoras.
A INCM assegurou a manutenção das certificações pela Mastercard e alcançou a
certificação Visa, tendo realizado a sua primeira emissão de cartões em produção.
PORTAL JURíDICO
A INCM, em conjunto com o Centro Jurídico da Presidência do Conselho de
Ministros (CEJUR) e com o Centro de Gestão da Rede Informática do Governo
(CEGER), e sob patrocínio da Presidência do Conselho de Ministros, iniciou o
projeto de implementação de uma solução aplicacional para portal sobre informação legislativa, no qual se inclui o Portal do Diário da República Eletrónico.
ContraOrdenações PSP/GNR
A INCM desenvolveu uma plataforma que permite a personalização das contraordenações da PSP e GNR, devolvendo informação online sobre todo o fluxo
do documento e confirmações de entrega ao cidadão.
São personalizados os seguintes documentos:
•

Notificação de pedido de identificação de condutor ~ carta simples;

•

Notificação de pedido de identificação de condutor ~ carta registada com AR;

•

Notificação de auto de contraordenação ~ carta registada com AR;

•

Notificação de auto de contraordenação ~ carta simples.

Portal Único de Contratos Públicos
A INCM implementou uma plataforma que permite a publicação simultânea no
Portal do Diário da República Eletrónico e no Portal Único dos Contratos Públicos
(PUCP). Este sistema tem vindo a ser ajustado, por solicitação do Instituto da
Construção e do Imobiliário (InCI), devido a alterações legislativas no Código
dos Contratos Públicos.
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Sistema de submissão de atos de Ordenamento do Território
A INCM implementou uma plataforma, com recurso a webservices, revestidos
de elevados níveis de segurança, que permitirá à INCM receber, da Direção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU),
os dados dos atos referentes a ordenamento do território, a publicar no Diário
da República.
Em 2011 a INCM renovou a sua política de segurança lógica em novos moldes.
Face à crescente ameaça que incide sobre os sistemas informáticos, públicos e
privados, foram adotados novos procedimentos e implementadas novas ferramentas de gestão, que se espera venham a minimizar o risco nesta área.
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II.2.5. Gabinete de Auditoria Interna e controlo
de risco

1. ATIVIDADE GERAL
1.1. Missão

O Gabinete de Auditoria Interna e Controlo de Risco (GAI) tem como missão delinear e realizar auditorias ou trabalhos de consultoria internos, avaliando de uma
forma independente e sistemática as atividades e processos críticos, permitindo
contribuir para uma melhoria do desempenho, controlo e governance da INCM.

1.2. Principais atividades

O ano de 2011 foi um período de redefinição da função de auditoria alinhando-a
com as melhores práticas de auditing. Pretendeu-se fazer corresponder as indicações do Tribunal de Contas, para a auditoria interna, nas empresas do setor
empresarial do Estado e as normas preconizadas para a prática profissional do
Institute of Internal Auditors.
A denominação do gabinete passou a ser «Gabinete de Auditoria Interna e
Controlo de Risco», para desta forma adequar a sua designação ao processo desenvolvido e, a médio prazo, ponderar a sua certificação.
De acordo com as normas profissionais, e com o objetivo de dotar o Gabinete de
documentos orientadores e estruturantes que refletissem a nova abordagem da
auditoria interna na INCM, foram elaborados os seguintes documentos:
a) Carta de Auditoria da INCM
Instrumento onde consta o estatuto da função, definindo o seu âmbito e competências, utilizado para, interna e externamente, refletir o seu papel e independência. Foi aprovado em junho, pelo Conselho de Administração, e permitiu alinhar a INCM com as indicações para a função e enquadrar a auditoria
interna no modelo de governação da empresa.
Além da divulgação interna efetuada consta também da página de Internet da
INCM, disponível para consulta de todos os stakeholders.
b) Microestrutura do Gabinete
A microestrutura do Gabinete foi aprovada pelo Conselho de Administração,
permitindo refletir a nova abordagem para a função, alargando o âmbito dos
trabalhos, de acordo com o preconizado pelo Institute of Internal Auditors.
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1.3. Melhoria funcional
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Durante o ano de 2011 foram consolidados os métodos e processos de trabalho
com a introdução e ou aperfeiçoamento de metodologias, na persecução de uma
melhoria do processo de auditoria, nomeadamente:
•

Definição de programas de trabalho para cada auditoria a realizar e comunicação prévia às áreas auditadas dos objetivos genéricos a atingir;

•

Sujeição das conclusões dos trabalhos ao contraditório de uma forma
sistemática através da discussão dos respetivos relatórios com os serviços
envolvidos;

•

Integração no processo de auditoria, e realização periódica, do procedimento
de follow-up das recomendações. Este procedimento tem como objetivo
assegurar que as medidas recomendadas são implementadas nas datas
previstas e verificar se estão a produzir os resultados definidos, permitindo
uma avaliação da eficácia do trabalho de auditoria.

2. Novos projetos/projetos De acordo com os standards e metodologias de trabalho de auditoria interna os
funcionais
planos de auditoria devem ser precedidos de uma análise aos riscos dos negócios, processos e sistemas de informação avaliando-os numa ótica de impacte e
probabilidade.
Durante o ano de 2011 e de acordo com o Plano de Auditorias aprovado pelo
CA, foram elaboradas 16 auditorias, procurando abarcar as várias unidades de
negócio e de serviços da INCM, e orientadas para os riscos inerentes às áreas/
atividades auditadas.
O GAI integrou ainda 4 Grupos de Trabalho, constituídos com objetivos específicos.
Destaca-se o Grupo de Trabalho criado para elaborar o «Plano de Gestão de
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas», de acordo com uma recomendação
do Conselho de Prevenção da Corrupção.
O âmbito deste Grupo de Trabalho foi alargado incluindo, para além dos riscos
de corrupção, a abordagem aos riscos da envolvente, operações e de tomada de
decisão. Prevê-se a conclusão das atividades deste grupo durante o ano de 2012.
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II.3. Atividades da Unidade de Serviços
Partilhados
II.3.1. Finanças e Contabilidade

1. ATIVIDADE GERAL
1.1. MISSÃO

A Direção de Finanças e Contabilidade (DFC) tem como missão garantir a
execução e gestão dos processos financeiros da INCM, baseados em critérios de
rigor e segurança.

1.2. PRINCIPAIS ATIVIDADES

As atividades principais da DFC são as seguintes:
•

Gestão e aplicação dos recursos financeiros ao dispor da empresa na precursão dos objetivos definidos;

•

Gestão, registo e controlo dos fluxos económico-financeiros, bem como o
cumprimento das obrigações fiscais e regulamentares;

•

Assegurar o processamento da informação disponível para a tomada de
gestão;

•

Análises económico-financeiras a todos os projetos do Comité de
Desenvolvimento de Novos Produtos, com o intuito do seu enquadramento
na estrutura da empresa e consequentemente criar valor para o acionista.

Em termos gerais, o ano de 2011 caracterizou-se pelo aumento do nível de exigência de prestação de informação para o acionista, Tribunal de Contas e IGF para
controlo da execução do Plano de Redução de Custos Operacionais e níveis de
endividamento.
Área Financeira
As principais funções da área financeira são a gestão de tesouraria e o controlo
de crédito de clientes.
Ao nível da gestão de tesouraria foi sentida a instabilidade nos mercados financeiros, com as restrições impostas ao financiamento, com a renegociação dos
contratos de linhas de crédito em vigor e respetivo aumento das taxas de juro
efetivas, resultante do aumento dos spreads praticados, com consequência direta
nos juros e comissões cobrados.
A área financeira desenvolveu, no decorrer de 2011, estratégias de cobertura de
risco sobre commodities, em particular na aquisição de matérias-primas, caso do
ouro e prata, por forma a minimizar os riscos.
Durante o ano de 2011, procedeu-se ao acompanhamento das operações de financiamento, em particular, a linha de 28 milhões de euros, para financiar a aquisição
dos discos amoedados de Escudo, tendo ocorrido a amortização final no mês de
dezembro.
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Ao nível do controlo de clientes, apesar de o respetivo saldo, durante o ano, ter
atingido o montante de 29,1 milhões de euros, o que provocou vários problemas
de gestão de tesouraria no dia-a-dia, conseguiu-se nos últimos meses, em conjunto com as unidades de negócio, reduzir aquele valor para os 21,0 milhões de
euros, fruto dos esforços desenvolvidos junto dos principais clientes, designadamente públicos.
Manteve-se a utilização dos meios eletrónicos de pagamento online (MB, Payshop
e Visa), como forma preferencial de pagamento disponibilizada aos clientes, nomeadamente na publicação de anúncios no Diário da República, renovação de
assinaturas do Diário da República, na Loja Online, e também para a renovação
das licenças de ourivesaria, entre outros serviços e produtos, permitindo uma
maior automatização dos processos, embora exigindo um maior nível de controlo.

Área de Contabilidade Financeira e de Gestão
Em 2011, a Contabilidade Financeira de Gestão prosseguiu a sua atividade de
registo e controlo dos fluxos económico-financeiros, bem como o cumprimento
das obrigações fiscais e regulamentares da empresa e de assegurar o
processamento da informação para gestão.
Justifica-se, no entanto, referir os seguintes desenvolvimentos:
•

Após a implementação das IFRS como normativo contabilístico procedeu-se a alguns ajustamentos de contas e processos provenientes da transição;

•

Adaptação dos sistemas para dar cumprimentos às exigências legais/fiscais
provenientes das restrições orçamentais para 2011.

De entre os novos projetos desenvolvidos nesta área, destaca-se:
•

Adaptação do modelo de custeio à nova estrutura da empresa (revisão das
taxas horárias, implementação dos PTI, implementação do CAT e imputação
de custos por overheads).

•

Extensão da faturação eletrónica.

Controlo de Gestão
A principal responsabilidade da área de Controlo de Gestão é garantir a fiabilidade dos resultados de negócios, finanças, processos e estratégia e, assim, contribuir para uma maior eficácia económica, fornecendo informação de gestão para
apoio à decisão.
No exercício da função é elaborado mensalmente o relatório de controlo e
realizada uma reunião alargada com todos os quadros para monitorização dos
resultados obtidos e delineamento de medidas coletivas. A área efetua ainda o
acompanhamento da execução do Plano Económico e Financeiro para 2012, bem
como as contas dos principais clientes e fornecedores.
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O ano de 2011 caracterizou-se pela consolidação da vertente do modelo de
reporting que assenta num conjunto de pontos de controlo críticos para a
atividade, direcionados para monitorizar o desempenho da empresa a nível
global. Em resposta a estas informações, já foi possível à empresa exercer ações
sobre algumas áreas de atuação, como, por exemplo, os níveis de stocks, os
recebimentos de clientes ou o controlo de faturação.
O nível de exigência do plano de redução de custos a que a empresa ficou sujeita levou a que esta área acompanhasse mais de perto a evolução dos gastos,
de forma a evidenciar os desvios orçamentais. Em sequência, foram instituídas
medidas de controlo sobre a geração de novas despesas, ajudando a controlar o
seu crescimento.
Encontra-se em curso o trabalho com as unidades de negócio e suporte para
desenvolver a vertente mais operacional do controlo de gestão, através de duas
áreas piloto: a área Editorial e a de Sistemas de Informação.
Procedeu-se também em 2011 à unificação dos objetivos estratégicos da empresa
e respetiva monitorização, que se encontravam dispersos nas várias áreas da empresa.

1.3. Melhoria funcional

No plano interno passou a ser elaborado um relatório de diagnóstico económico-financeiro, bem como uma metodologia de avaliação de investimento a partir de
€ 20 000.
No quadro do processo de controlo das medidas presentes no OE/2011 foi igualmente estabelecido um mecanismo de controlo em tempo real das principais rubricas orçamentais dos FSE.

2. NOVOS PROJETOS/PROJETOS Pretende-se iniciar em 2012 a fase de automatização informática para a
ESPECIAIS
generalidade dos indicadores pertinentes para a gestão, estando previsto o
arranque do projeto de Business Inteligence a curto prazo, em conjunto com a
área de Sistemas de Informação.
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II.3.2. Recursos Humanos

1. Atividade Geral
1.1. Missão

A Direção de Recursos Humanos (DRH) tem como missão assegurar e garantir a qualificação dos recursos humanos, o processo de recrutamento e seleção
(interno e externo), a dinamização da formação, a gestão e coordenação dos serviços sociais que compreende os refeitórios e os atos da medicina no trabalho.

1.2. PRINCIPAIS AtividadeS

No âmbito das suas competências destaca-se a gestão de funções específicas
como: plano de formação, progressão ao abrigo do Acordo de Empresa, perfis de
competências, recrutamento e seleção, integração e acompanhamento de novos
colaboradores, mobilidade interna, reconversão de carreira, processamento de
salários, subsistema de saúde, conceção e implementação de medidas de apoio
social.
Estão ainda incluídas nas suas atividades a prestação de informações aos organismos oficiais, aos órgãos internos da empresa, a formulação de pareceres e outras
tarefas de caráter administrativo necessárias à gestão e concretização das atividades principais, tais como elaboração de comunicações de serviço, informações,
pareceres, faxes, cartas e guias diversas, arquivo, elaboração de certificados de
formação, operações e registos diversos em SAP-PD, e PA e LSO.
No desenvolvimento das suas atribuições merecem referência os seguintes projetos concretizados em 2011:
•

Implementação de aulas de ginástica laboral;

•

Elaboração e distribuição do Balanço Social 2010;

•

Revisão e distribuição do Manual de Recursos Humanos;

•

Construção de modelo de gestão de desempenho associado a objetivos e a
perfis de competências;

•

Consultas internas de nutrição;

•

Homenagem aos colaboradores que completaram 20 anos;

•

Realização de caminhadas;

•

Distribuição de cabazes de Natal aos colaboradores, pré-desligados e aposentados de 2010;

•

Alteração das regras de atribuição do adiantamento concedido ao abrigo do
artigo 95.º do Regulamento dos Serviços Sociais.
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No plano orgânico merecem destaque, pela sua particularidade e impacte, as seguintes atividades desenvolvidas em 2011:

2. INDICADORES de gestão
2.1. EVOLUÇÃO DE ATIVOS

•

Revisão da documentação e introdução de ações de melhoria para manutenção da Certificação da Gestão de Recursos Humanos ao abrigo da Norma
Portuguesa (NP) 4427;

•

Elaboração de modelo próprio para acompanhamento mensal das transferências internas;

•

Registo de histórico dos dados de formação no módulo LSO de SAP;

•

Colaboração na revista Matriz;

•

Operacionalização da candidatura da INCM na iniciativa «Melhores empresas para trabalhar em 2012»;

•

Concretização da avaliação ao clima organizacional;

•

Rastreio de saúde oral;

•

Elaboração de documento para análise de gestão dos baixos desempenhos;

•

Elaboração de programa de combate ao absentismo;

•

Organização de sessão plenária do CEEP.

A exemplo da tendência registada em anos anteriores, também em 2011 se
continuou a reduzir o quadro de ativos da INCM, sobretudo de colaboradores
subscritores da Caixa Geral de Aposentação. Neste ano registou-se um saldo
líquido negativo de 18 colaboradores, no início do ano eram 704 e no final do ano 686.
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Quadro XXvi
Distribuição do efetivo por
situação

2009

2010

2011

738

704

686

5

4

3

Ativos
Requisitados e licenças sem vencimento
Desligados/pré-desligados

5

24

16

748

732

705

Admissões do ano

7

3

8

Regresso licença sem vencimento/requisição

0

1

1

Efetivos totais

Entre 2010 e 2011 o número de colaboradores da INCM caiu cerca de 35 % passando de 1081 para 686. Este processo de ajuste, mais acentuado nos últimos anos,
foi suportado por medidas de incentivo à aposentação.
Figura VII
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2.2. DISTRIBUIÇÃO
POR GRUPOS FUNCIONAIS
Figura VIII
VARIAÇÃO DO NúMERO
de CARGOS DE CHEFIA
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Em 2011 é evidente o esforço na redução de cargos de chefia, comparativamente
com 2010 registou-se uma redução de 13 colaboradores afetos a funções de chefia:

2010

2011
9,8 %
69
15,1 %
106

22,2 %
156
53 %
373

2.3. níveis de educação
formal

técnicos

10,5 %
72
13,6 %
93

chefias

23 %
158

administrativos
e apoio

52,9 %
363

produção e vendas

Nos últimos anos tem sido uma preocupação permanente o reforço das habilitações académicas dos colaboradores, quer através de políticas de recrutamento
e seleção quer através de incentivos para conclusão do ensino secundário e superior. Em 2011 67 % dos colaboradores têm o ensino secundário e ou superior:

Figura IX
COMPARATIVO DE educação
formal

45 %

47 %

26 % 25 %
18 %

4% 3%
1.º Ciclo
2010

20 %

6% 5%

2.º Ciclo
2011

3.º Ciclo

Ens. Sec. Ens. Superior
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2.4. ABSENTISMO E TRABALHO
SUPLEMENTAR

Relativamente ao indicador do absentismo, verificou-se uma descida de 0,32 %
face a 2010. Não obstante esta redução, que é de realçar porque os valores apresentados revelam alguma constância, está previsto em 2012 a implementação de
um programa de combate ao absentismo.
Em termos de causas, a doença continua a ser a causa principal do absentismo,
posicionando-se os acidentes de trabalho como segundo motivo de ausência.

Figura X
GRÁFICO DO ABSENTISMO

Repartição do absentismo (2011)

Doença 67,0 %
Acidente 10,6 %
Outras 7,3 %
Plenários 2,5 %
Assist. Família 4,4 %
Justificada sem Retrib. (Susp.) 3,7 %
Justificada com Retribuição 4,5 %

O trabalho suplementar registou uma diminuição acentuada de 2010 para 2011,
apresentando uma variação negativa de cerca de 56 %.
Trata-se da diminuição de um custo direto significativo que, com vista à melhoria
da competitividade da empresa, deverá ser prosseguida nos próximos anos.
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Figura XI
VARIAÇÃO DO ABSENTISMO E
TRABALHO SUPLEMENTAR
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3. MELHORIAs FUNCIONAis
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2011
Absentismo (%)

De entre as principais melhorias funcionais introduzidas na função de gestão de
recursos humanos, destacam-se:
•

Operacionalização do modelo integrado de gestão de recursos humanos
com recurso ao Microsoft Office;

•

Alteração do modelo de levantamento de necessidades de formação e integração com o modelo de gestão de competências;

•

Instalação da aplicação SASS em novo servidor, com vantagem na rapidez e
desempenho, nomeadamente ao nível das bases locais;

•

Utilização do correio eletrónico como via privilegiada de contacto com ativos, inativos e fornecedores da área social;

•

Conclusão do Projeto SAP LSO;

•

Implementação da prescrição eletrónica de medicamentos e meios auxiliares
de diagnóstico;

•

Preenchimento das fichas de avaliação de desempenho através da utilização
de uma base de dados e enviado através de mailmerge.
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4. ÁREAS
4.1. áREA ADMINISTRATIVA
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A DRH está integrada em três áreas: (I) administrativa, (II) desenvolvimento, e
(III) social.
De entre as principais atividades executadas ao longo de 2011 e em cada uma das
áreas, destaca-se:
A área administrativa de recursos humanos estão incumbidas algumas tarefas
periódicas de controlo dos tempos de trabalho, controlo do absentismo, do
trabalho suplementar e dos dados pessoais dos colaboradores da INCM.
É nesta vertente que se inserem as atividades de controlo das férias, respetivos
saldos, e registo das mesmas em sistema informático. Esta atividade envolve
anualmente a inserção de cerca de 62 000 registos, compreendendo alteração de
endereços, de dados bancários, fiscais, de habilitações literárias, de remuneração
ou de classificação profissional, e, sobretudo, de registos de ausência e de horas
extra.
Ainda no âmbito das atividades de rotina, temos a referir o controlo e gestão dos
seguintes processos, que, no ano de 2011, atingiram os seguintes valores:

Quadro XXvii
controlo de gestão
de recursos humanos
em 2011

Avaliações de desempenho no âmbito do AE

245

Controlo adiantamentos por conta Seg. Social/Companhia Seguros

143

Análise do estatuto trabalhador-estudante

12

Processos de aposentação

21

Análise do estatuto trabalhador-estudante

12

Controlo dos contratos a termo
Início do ano
Fim do ano

15
17

A par destas atividades, procedeu esta área à elaboração do Relatório Único, à
preparação e previsão dos dados para o orçamento plano 2012-2013, nas contas
da área de recursos humanos, à impressão, conferência e distribuição da informação anual para efeitos de IRS e à resposta a diversos inquéritos, dos quais
se destacam: o «Índice custo fator trabalho», o «Inquérito aos ganhos e duração
do trabalho», «Inquérito I&D», «Inquérito proteção social», «Inquérito empregos
vagos» e o «Inquérito complementar à estrutura dos ganhos».
Destacam-se ainda, como atividades de 2011:
•

Aplicação do OE de 2011 e consequentes reduções remuneratórias;

•

Informação mensal para a IGF sobre as remunerações e reduções
remuneratórias aos colaboradores da INCM.
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Esta área tem à sua responsabilidade o desenvolvimento de competências com
vista ao aumento do nível de habilitações dos colaboradores e à melhoria da
qualidade do desempenho, promovendo ações de formação contínua.
Faz a gestão dos processos de admissão e a integração de novos colaboradores.
Coordena e organiza os estágios curriculares e profissionais bem como o processo
de formação e qualificação, e a operacionalização das «Novas oportunidades»; do
de «Auto-formação»; a operacionalização do das Novas Oportunidades e frequência de línguas estrangeiras.
Em 2011 destacam-se como atividades da área de desenvolvimento:
•

10 processos de recrutamento e seleção: 8 externos e 2 internos;

•

15 processos de transferência interna entre unidades/direções distintas
[o ano de 2011 manteve a tendência para recorrer à movimentação interna de colaboradores(as) para dar resposta a necessidades pontuais de
reforço de equipas de trabalho ou a novos projetos];

•

8 reclassificações [necessidade de reenquadramento profissional dos
colaboradores(as) é cada vez maior, não só em virtude das transferências
internas que ocorrem, mas também devido a alterações das próprias funções
dentro das unidades de negócio];

•

8 estágios (4 curriculares e 4 estágios profissionais ao abrigo do IEFP);

•

2 estágios de cooperação com a Imprensa Nacional da Guiné-Bissau
(INACEP);

•

222 projetos formativos, mais 46 do que em 2010, destacando-se o projeto
«Português Claro», cujo objetivo foi a formação no Novo Acordo Ortográfico,
assim como a formação «Equipas Positivas» que visou dinamizar o espírito
de interligação e funcionalidade entre equipas da INCM.

O programa de formação e qualificação da INCM abrange a formação em sala, a
formação on-job, a autoformação e desenvolvimento, a aprendizagem de línguas
estrangeiras e o estatuto do trabalhador-estudante, onde estiveram envolvidos
92 % do total de colaboradores da INCM, em projeto de formação e qualificação,
valor superior aos verificados quer em 2010 (71 %) quer em 2009 (51 %).
Em 2011 verificou-se um aumento significativo de participantes no programa de
formação e qualificação.
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Figura XII
VARIAÇÃO DA FORMAÇÃO

497

58

73

479

495

65
11

13

Novas
TrabalhadorOportunidades -Estudante

14

8

Línguas
Estrangeiras

On-Job

Em sala

2010
2011

Apesar do aumento substancial do número de colaboradores envolvidos no
programa de formação e qualificação o volume de horas de formação em 2011
diminui face a 2010 porquanto foram desenvolvidos muitos projetos de curta
duração:

Figura XIII
VARIAÇÃO DA FORMAÇÃO ~
PROJETOS DE CURTA DURAÇÃO

20 666

15 026
12 435
9 236

3 430
1 986

2 910
1 150 1 068

Novas
TrabalhadorOportunidades -Estudante
2010
2011

2 249

741 487
Línguas
Estrangeiras

On-Job

Em sala

total
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O investimento direto na formação e qualificação ultrapassou os € 114 000,00,
distribuindo-se pelas várias vertentes do programa de formação e qualificação
da seguinte forma:

Figura XIV
VARIAÇÃO DE INVESTIMENTO
EM FORMAÇÃO

2011

€ 161 717,00

2010

€ 114 804,00

Línguas Estrangeiras
Autoformação
e desenvolvimento
Formação
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4.3. áREA SOCIAL

A principal responsabilidade do setor social é a gestão do sistema de saúde,
a gestão dos refeitórios e prestação de diversos apoios de caráter social aos
beneficiários (colaboradores e aposentados/reformados e respetivos familiares),
bem como acompanhamento de beneficiários carenciados em situação de risco.
Em 2011, destacam-se como atividades deste setor:

Quadro XXviii
variação de consultas por
posto e especialidade em
2011

•

Prestação de cuidados de saúde primários, através dos postos clínicos privativos;

•

Prestação de cuidados de saúde através da rede convencionada;

Consultas nos postos
Posto clínico da CM

2 858

Posto clínico da IN

1 249

Consultas de nutrição

109

Consultas em convencionados
Clínica geral

329

Especialidades

Quadro XXix
número de refeições por
refeitório em 2011

5 862

•

Realização de rastreio cardiovascular voluntário;

•

Cumprimento de obrigações legais em matéria de medicina do trabalho,
mediante a realização de exames periódicos e ocasionais;

•

Realização da vacinação contra a gripe sazonal em Lisboa, Porto e Coimbra;

•

Atendimento social de beneficiários;

•

Festa de Natal em Lisboa e no Porto;

•

Realização de programas OTL/Praia e OTL/Empresa;

•

Atribuição de subsídios;

•

Atribuição de apoios de natureza social, como seja, comparticipação de
mensalidade de lar e de apoio domiciliário e de mensalidade de creches;

•

Manutenção do serviço de almoços e jantares;
CM

IN

Total

Almoços

83 785

33 572

117 357

Jantares

20 182

9 016

29 198

103 967

42 588

146 555

Total de refeições
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•

Realização de iniciativa temática nos refeitórios, com ementa transmontana;

•

Ementa especial para comemorar o dia de aniversário da INCM;

•

Dia do «Desafio Ser Saudável na INCM» com escolha de ementa saudável
nos refetórios, realização de aula de ginástica laboral especial, realização de
caminhada, oferta de «Kit caminhada» e distribuição de pequeno livro com
informação básica sobre alimentação saudável;

•

Participação, como equipa INCM, na caminhada «Corrida sempre mulher».

De entre as novas iniciativas da área de recursos humanos orientadas para a
melhoria do desempenho pessoal e profissional salientam-se:
•

Implementação de Employee Self-Service (instrumento em que poderão
ser os próprios utilizadores a modificar alguns dos seus dados e a consultar
outros relacionados com a sua assiduidade e retribuições);

•

Migração da gestão de tempos para a plataforma SAP;

•

Implementação do modelo de gestão de desempenho;

•

Integração da gestão de desempenho, com os perfis de competência e
plano de formação;

•

Criação de um Comité de Formação e Desenvolvimento;

•

Consultas de psicologia nos postos clínicos;

•

Realização de workshops sobre finanças pessoais;

•

Realização de workshops «Clube do otimismo»;

•

Desenvolver o voluntariado empresarial;

•

Implementar um modelo de «Responda e ganhe»;

•

Realização de campanhas de solidariedade em parceria com instituições;

•

Implementação do programa de combate ao absentismo;

•

Transformação dos formulários da DRH em formato «PDF-FORMS»;

•

Criação de um Manual de Procedimentos;

•

Certificação NP 4427 ~ Requisitos do sistema de gestão de recursos humanos.

Pela sua importância, dado ser a INCM a única empresa pública detentora desta
certificação e uma das poucas organizações em Portugal que concretizaram esse
objetivo, destaca-se a renovação, no último trimestre, pela APCER, do certificado
referente à NP 4427.
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II.3.3. Gabinete de Qualidade, Ambiente HST

1. Atividade Geral
1.1. Missão

O Gabinete da Qualidade, Ambiente e Segurança e Higiene no Trabalho (GQA),
ao abrigo dos diferentes sistemas ISO, NP, EMV, tem como missão assegurar a
coordenação e centralização das certificações, garantindo a implementação dos
processos com eficácia e eficiência em conformidade com os mais elevados padrões nas áreas da qualidade, ambiente, segurança física e lógica, segurança no
trabalho, recursos humanos e recursos energéticos, de acordo com os referenciais
normativos e legais através de auditorias internas.

Figura XV
CERTIFICAÇÕES

De entre as principais atividades do GQA destacam-se:
1.2. Principais atividades

•

A coordenação e manutenção dos atuais sistemas de gestão das certificações;

•

A coordenação do Acordo de Racionalização Energética, através da implementação de medidas de 2010 e 2011, as quais conduziram à redução de
consumo energético;

•

A coordenação dos licenciamentos dos edifícios da INCM;

•

O apoio às monitorizações transversais da INCM numa estrutura de relatório
único integrado, com a interação dos planos de ações (aquando dos desvios
das metas definidas);

•

A coordenação da documentação, visando a sua integração e visão
global dos processos das várias certificações da INCM. Integração na
documentação do novo referencial normativo EMV, dada a aglutinação
realizada e a congruência existente de vários pontos normativos comuns em
vários referenciais normativos, simplificando a implementação das novas
certificações;

•

A identificação e avaliação da conformidade legal e aplicar o seu cumprimento na INCM, nas vertentes da segurança e higiene no trabalho e ambiental;

•

A participação na monitorização e revisão dos sistemas das certificações;
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•

A coordenação do plano de auditorias internas e realização das auditorias de
acordo com os diversos referenciais normativos: NP EN ISO 9001:2008; NP
EN 14001:2004; NP 4427:2004 e EMV.

•

A coordenação do plano e realização dos simulacros nas lojas e no edifício
da Imprensa Nacional-Casa da Moeda;

•

A implementação de medidas na redução de consumos hídricos, visando a
estratégia definida pelas práticas do bom governo nesta vertente.

Neste âmbito, a destacar as seguintes iniciativas:
•

Elaboração e acompanhamento dos planos de ações dos processos de não
conformidade, da análise de riscos e dos impactes ambientais, resultando
uma redução significativa do tempo de implementação dos mesmos;

•

Elaboração da metodologia e implementação da metodologia de identificação de ameaças e análise de riscos;

•

Elaboração de relatórios internos mensais de forma sistematizada e com formato próprio, de modo a simplificar a sua leitura e envolvimento das áreas;

•

Desenvolvimento de ações de formação interna nas áreas da qualidade, ambiente e segurança e higiene no trabalho, o que contribui para a minimização
da gravidade dos acidentes;

•

Participação e desenvolvimento das atividades nas vertentes do GQA nos
novos projetos, designadamente na certificação do EMV;

•

Elaboração de relatórios para as entidades competentes, satisfazendo os seus
compromissos ambientais com todos os parceiros;

•

Comunicação às entidades certificadoras e outras entidades das determinações requeridas no seguimento das exigências realizadas pelas mesmas.
Enumeram-se de seguida algumas das entidades: APCER, Ministério da
Economia, Direção Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Autoridade para as
Condições do Trabalho (ACT), Agência Portuguesa do Ambiente (APA),
Agência para a Energia (ADENE), Câmara Municipal de Lisboa (CML) e
Porto (CMP), entre outras;

•

Monitorização do ruído ocupacional;

•

Monitorização dos efluentes gasosos e líquidos das instalações;

•

Atualização dos referenciais normativos na INCM;

•

Realização da revisão anual dos aspetos ambientais e impactes ambientais e
de identificação dos perigos e avaliação dos riscos;

•

Elaboração de pareceres e implementação de ações de forma a garantir o
compromisso sustentável, nomeadamente do pilar ambiental e da vertente
social no âmbito dos acidentes de trabalho.
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2. Novos projetos/PROJETOS De entre os projetos concretizados em 2011, pelo GQA destaca-se:
ESPECIAIS
•
A integração na documentação dos sistemas das certificações da documentação do EMV e recursos humanos, com obtenção da certificação;
•

A implementação de melhorias energéticas no edifício da Casa da Moeda e
Imprensa Nacional.

Novos projetos para 2012:
•

Integração de novas ferramentas informáticas, permitindo a integração de
várias funcionalidades de modo a simplificar processos e melhorar a eficiência e eficácia dos mesmos;

•

Participação na implementação de novo referencial normativo ISO 27001;

•

Pesquisar por novos conceitos no âmbito da gestão da análise de risco e
melhorar a metodologia existente;

•

Integrar metodologias estudadas e desenvolvidas no âmbito das ferramentas
da qualidade, na respetiva documentação, visando a melhoria contínua.

Nos termos da decisão tomada pelo Conselho de Administração no decurso do
último trimestre de 2011, a área da qualidade da INCM, até agora repartida por
diferentes unidades orgânicas, será adequada numa única área, que inclui a área
de engenharia e desenvolvimento.
Esta nova área orgânica terá a responsabilidade tanto dos controlos industriais
das especificações técnicas, como garantirá a auditoria da conformidade dos
diferentes processos existentes na empresa, sejam estes de base industrial ou
administrativa.
A entrada em funcionamento desta nova estrutura, em vias de organização no
final de 2011, está prevista para o 1.º trimestre de 2012.
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II.3.4. Gabinete Jurídico

1. Atividade Geral
1.1. Missão

1.2. Principais
atividades

A missão do Gabinete Jurídico (GJU) consiste na defesa e na valorização dos
interesses da empresa, seja através da prestação de apoio jurídico à atividade de
todos os seus órgãos, seja através do exercício do mandato judicial:
•

Na prestação de apoio jurídico à atividade dos órgãos de estrutura, o GJU
tem em conta a necessidade de antecipação dos conflitos, promovendo uma
atuação preventiva e de acompanhamento dos processos de decisão;

•

No exercício do mandato judicial, o GJU visa uma composição dos litígios,
de forma a defender firmemente os interesses da INCM, propondo as estratégias que mais se adequem à defesa da posição processual da empresa.

De entre as atividades principais desenvolvidas pelo GJU durante o ano de 2011,
destacam-se nas áreas de: (I) assessoria e consultoria; e (II) contencioso, as seguintes:
a) Assessoria e consultoria
•

No âmbito dos processos de cobrança abertos no GJU, e após as diligências
efetuadas pelo Gabinete, a empresa recebeu durante o ano de 2011 a quantia
€ 39 156,06 de débitos que estavam em dívida.

Verificou-se que a maioria das dívidas não são passíveis de ser liquidadas devido
a falência, dissolução, encerramento ou desconhecimento da morada atual das
empresa devedoras.
•

O GJU assessoria o Projeto Portal Jurídico na fase de implementação, tendo
destacado uma jurista para apoio desta medida.

Participação em grupos de trabalho iniciados em 2011:
•

Grupo de trabalho para proceder à análise do Orçamento do Estado ~ OE,
avaliar as implicações que poderão resultar para o funcionamento da INCM;

•

Grupo de trabalho (DMK, DRH e GJU) para elaboração de um estudo
referente às «Comissões sobre vendas»;

•

Grupo de trabalho (criado pela DCA 4/2011) ~ para proceder à análise do
Memorando celebrado entre o Governo Português e a UE/FMI/BCE;

•

Grupo de trabalho para elaboração do Plano de Gestão de Riscos de
Corrupção e Infrações Conexas (DFC, GAI, DCP, UGF e GJU);
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•

Equipa de Projeto ~ Alienação dos discos amoedados, armazenados no CTA
(Campo de Tiro de Alcochete);

•

Processo de encerramento da Livraria Camões, no Rio de Janeiro.

O Gabinete participou na elaboração das seguintes propostas de projetos de
portaria:
•

Moedas comemorativas do XXV Aniversário da Adesão de Portugal e
Espanha à União Europeia;

•

Portaria n.º 253/2011, in Diário da República, 1.ª série, n.º 121, de 27 de junho
de 2011, do Ministério das Finanças e da Administração Pública ~ duas moedas comemorativas do XXV Aniversário da Adesão de Portugal e Espanha
à União Europeia;

•

Portaria n.º 851/2011, in Diário da República, 2.ª série, n.º 243, de 21 de dezembro de 2011, do Ministério das Finanças, Gabinete da Secretária de Estado
do Tesouro e das Finanças ~ moeda de coleção dedicada ao Centenário da
Universidade de Lisboa;

•

Portaria n.º 24/2012, in Diário da República, 1.ª série, n.º 19, de 26 de janeiro
de 2012, do Ministério das Finanças ~ duas moedas correntes alusivas ao
10.º Aniversário da Circulação do Euro e à Capital Europeia da Cultura ~
Guimarães 2012;

•

Portaria que aprova a emissão conjunta das seguintes moedas de coleção:
•

Moeda «Centro Histórico de Guimarães», série património mundial classificado pela UNESCO em Portugal;

•

Moeda «José Malhoa», integrada na série «Europa ~ Artistas Europeus»;

•

Moeda «Jogos Olímpicos de Londres 2012».

b) Contencioso
Quadro XXx
número de processos em
2011

Em 2011 foram iniciados os seguintes processos:
Processos/anos
Processos de contencioso

2011

2010

8

8

Processos
disciplinares
(em 2011 verificou-se um
aumento quer dos processos
disciplinares, quer dos
processos de inquérito em
relação ao ano anterior).

Processos disciplinares

7

3

Processos de inquérito

5

1

Em relação aos processos de
contencioso em aberto foram
concluídos em 2011 seis
processos.

Durante o ano 2011 foram celebrados 297 contratos, 41 informações e 3 pareceres.

c) Contratos
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•

Deu-se continuidade ao serviço da informação na hora.

•

Deu-se prioridade à maior circulação da informação produzida internamente,
mediante a realização de reuniões periódicas do Gabinete e o incentivo à partilha do trabalho e ao trabalho em equipa.

•

Fomentou-se a distribuição de processos em todas as suas fases à mesma jurista, de modo a uniformizar, dar continuidade às tarefas encetadas e retirar
mais-valias do tempo já despendido na análise processual.

•

Participação em ações de formação dedicadas à gestão de gabinetes jurídicos.

2. Novos Projetos/Projetos O Gabinete deu início à elaboração de um regulamento ou manual do GJU, que
Especiais
descreva os principais direitos e obrigações dos colaboradores, as regras essenciais
de funcionamento do Gabinete e os processos e métodos de trabalho, que no entanto só se espera ver concluído em 2012, para as exigências em termos de recursos.
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II.3.5. Serviço de Segurança e Apoio Geral

1. Atividade Geral
1.1. Missão

1.2. Principais Atividades

A missão do Serviço de Segurança e Apoio Geral (SAG) consiste em:
•

Garantir a segurança de pessoas e bens dentro do espaço físico da INCM;

•

Gerir a correspondência institucional da organização;

•

Apoiar todos os setores da empresa em ações de âmbito geral;

•

Controlar as atividades relacionadas com a higiene e limpeza nas instalações da
empresa, assegurando padrões elevados de operacionalidade.

As alterações estruturais em desenvolvimento na INCM também afetaram o SAG,
pelo que o ano de 2011 pode-se considerar um ano de transição para uma nova lógica
da função segurança, área considerada central na afirmação da imagem da empresa
para o exterior e respetivos stakeholders.
A atividade que mereceu maior destaque foi a realização da formação de segurança
que foi ministrada de forma alargada na INCM, envolvendo cerca de 246 colaboradores de várias áreas da empresa, com especial incidência para os intervenientes
diretos nas áreas de segurança máxima. Foram também envolvidos 32 agentes da
PSP, não obstante esta ser uma prática que consolida as formações já efetuadas em
anos anteriores. Considera-se que este tipo de ação se revestiu de uma considerável
importância para melhor comunicar a importância da segurança para a empresa e
consequentemente para o maior envolvimento de todos os colaboradores na proteção de um dos seus maiores ativos.
A outro nível, destacam-se as seguintes atividades:
•

Consolidação da modernização de sistemas de segurança física;

•

Intervenções técnicas de manutenção de sistemas de segurança;

•

Participação em auditorias de entidades externas: Mastercard, Visa, Gabinete
Nacional de Segurança e APCER.
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No final de 2011, no âmbito da reformulação do modelo de gestão de segurança
da INCM, a Administração decidiu modificar a estrutura orgânica da área e conferir-lhe novas competências, como a segurança lógica. Existe a expectativa que
2012 seja um ano de mudança e consolidação da função segurança da empresa.
No quadro das decisões tomadas em 2011, em matéria de segurança, é de destacar a criação do cargo de Diretor de segurança (Chief Security Officer) a quem
foi atribuída uma responsabilidade de coordenação de segurança física e lógica.
O perfil do posto de trabalho, incluindo as atribuições e responsabilidades do
cargo de Direção de segurança, estava, no final do ano, em elaboração, tendo sido
desde logo indigitado um quadro de direção, no âmbito de política de rotação
de cargos.
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II.3.6. Serviço de Armazéns e Transportes

1. Atividade geral
1.1. Missão

A missão do Serviço de Armazéns e Transportes (SAT) consiste em assegurar a
gestão da cadeia logística da INCM, entre fábricas, clientes e lojas, gestão da frota
automóvel da empresa, executando e ou acompanhando a respetiva manutenção.
O SAT assegura ainda com os clientes internos e externos a gestão da cadeia
logística da INCM.

1.2. Principais atividades

Os principais serviços do SAT englobam uma vasta gama de atividades de
receção e armazenagem e de preparação, expedição e distribuição de todos os
produtos produzidos pela INCM.
A gestão do serviço prestado teve como base a racionalização dos custos e a
procura de aumentos de produtividade através de uma gestão adequada dos recursos humanos, aliada ao desenvolvimento de novos processos.
O processo de destruição do disco amoedado em prata, que teve início em março
e terminou em outubro. Durante este período foram embaladas e vendidas cerca
de 100 t do referido material em prata.

2. Melhoria funcional

A centralização do produto acabado na Casa da Moeda resultou num aumento
da eficiência. Obtivemos também uma racionalização dos recursos quer físicos
quer humanos.

3. Novos Projetos/
PROJETOS ESPECIAIS

Procedeu-se à instalação das máquinas que irão proceder à separação e transformação do disco amoedado, metais não nobres, cujo início está previsto para
janeiro de 2012.
O alargamento da emissão de passaportes a outros locais, que não só os antigos
governos civis, provocou um aumento do número de expedições.
Esta alteração originou um acréscimo de expedições durante o 3.º trimestre de
16 %, ou seja cerca de 4000 expedições a mais do que em igual período do ano
anterior.
O setor dos transportes registou, no ano de 2011, uma redução do número de
trabalhadores afetos à atividade. Registou-se a aposentação do colaborador
que exercia as funções de mecânico e a rescisão voluntária de contrato de um
motorista.
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II.3.7. Serviço de Manutenção e Obras

1. Atividade Geral
1.1. Missão

O Serviço de Manutenção e Obras (SMO) tem como missão proporcionar os
serviços técnicos de manutenção às diferentes unidades de negócio da INCM,
programando e supervisionando as atividades corretivas, preventivas e preditivas, visando manter as instalações e equipamentos em adequadas condições de
funcionamento privilegiando os serviços críticos, com o respeito pelas normas
ambientais.

1.2. Principais atividades

De entre as principais atividades do SMO, destaca-se:
•

Proporcionar serviços técnicos de manutenção industrial no âmbito das necessidades das diferentes unidades de negócio;

•

Programar e supervisionar as atividades de manutenção preventiva e preditiva;

•

Assegurar a fabricação e produção de peças e ferramentas necessárias às
diferentes unidades produtivas;

•

Apoiar o DCP na organização e desenvolvimento de concursos públicos
limitados e ou de adjudicação direta;

•

Estimar, orçamentar, fiscalizar e coordenar as diferentes especialidades
inerentes às diferentes benfeitorias (obras de beneficiação);

•

Gerir contratos e prestações de serviços externos;

•

Implementar as ações necessárias ao cumprimento da política (Qualidade e
Ambiente) da INCM;

•

Gerir stocks de manutenção;

•

Implementar o Plano de Racionalização de Energia;

•

Dinamizar e verificar as medidas de eficiência energética implantadas ~
Gestor Local de Energia.

O SMO registou durante o ano de 2011 um total de 4504 ordens de manutenção
(5087 em 2011), das quais 56 foram obras de benfeitorias. Da totalidade das ordens, 3554 dizem respeito a equipamentos.
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1.3. Melhoria funcional
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•

Otimização do Plano de Manutenção Preventivo dos equipamentos considerados prioritários.

•

Adequação, eficiência e eficácia dos recursos existentes.

•

Controlo de custos.

•

Redução gradual de stocks de manutenção com implementação de MRP no
processo de manutenção preventiva e curativa.

•

Contratação com fabricantes de equipamentos prioritários, de um banco de
horas preventivas, com possibilidade de serem revertidas em termos corretivos.

•

Dinamização e verificação das medidas para a melhoria da eficiência energética.

2. Novos Projetos/Projetos Quadro de Gestão de Anomalias:
Especiais
•
Foi proposto um sistema que permitirá aos utilizadores visualizar em tempo
real o estado de intervenção do serviço de manutenção em relação às anomalias em que está a intervir;
•

Foi iniciado o projeto de revisão do atual sistema de manutenção de edifícios;

•

Foi lançado um projeto de gestão técnica centralizada destinado a
supervisionar e controlar os equipamentos de diversas instalações técnicas,
nomeadamente instalações elétricas, instalações de AVAC, instalações
mecânicas, sistemas de águas e esgotos.
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III. Análise Económico–Financeira

A análise efetuada à INCM, S. A., permite-nos concluir que a empresa adotou uma
estratégia de investimento e inovação, recorrendo sobretudo a Capitais Próprios,
de forma a manter a sua competitividade no mercado em que se insere, conseguindo a obtenção de consideráveis rendibilidades, permitindo remunerar de
forma adequada o acionista, honrando os seus compromissos e diminuindo o
grau de risco.
Resultados
Os resultados da INCM, S. A., em 2011 foram influenciados em sentido positivo
pelo aumento do volume de negócios em 44 %, face ao ano anterior, devendo-se
esse facto fundamentalmente à atividade não corrente de destruição e alienação
de disco amoedado, cujo término será no ano de 2013.
O resultado líquido, influenciado pelo mencionado, ascendeu ao montante de
26 milhões de euros, correspondendo a uma variação percentual positiva de 103 %,
relativamente ao ano de 2010.
Verificou-se também uma variação positiva no resultado antes de impostos, resultados financeiros, resultado operacional e resultado antes de amortizações,
depreciações, juros e impostos (EBITDA), em 131 % e 122 %, respetivamente, em
relação ao ano transato.
2011
Volume de negócios

%

118,94

EBITDA

55,44

Amortizações, depreciações, ajustamentos
e provisões

12,55

Resultado operacional

42,89

2010

%

82,87
47 %

24,96

44 %
30 %

6,36
36 %

18,60

Variação
122 %
97 %

22 %

131 %

Resultados financeiros líquidos

- 1,20

-1%

- 0,50

-1%

140 %

Resultado antes de impostos

41,68

35 %

18,15

22 %

130 %

Estimativa de imposto sobre lucros

15,61

Resultado líquido

26,07

5,30
22 %

12,85

195 %
16 %

103 %
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Devemos salientar que o volume de negócios da atividade corrente da INCM, S. A.,
expurgando a atividade não corrente do disco amoedado, diminui em termos
percentuais de 11 %, face ao ano de 2010. Por sua vez, o resultado antes de amortizações, depreciações, juros e impostos (EBITDA) e o resultado operacional,
variaram no mesmo sentido em 39 % e 10 %, respetivamente, em relação ao
mesmo.
2011
Volume de negócios

74,01

EBITDA

15,74

Amortizações, depreciações, ajustamentos
e provisões

- 3,19

Resultado operacional
Resultados financeiros líquidos
Resultado antes de impostos
Estimativa de imposto sobre lucros
Resultado líquido

%

2010

21 %

25,67

13%

18,65

- 0,94

-1%

8,92

12 %

- 3,14

31 %

- 39 %
- 83 %

23 %

- 47 %

- 0,45

-1%

108 %

18,20

22 %

- 51 %

- 5,27
8%

Variação
- 11 %

- 19,31

9,85

5,78

%

82,87

12,93

- 40 %
16 %

- 55 %

Analisando em termos de unidades de negócio, a saber: Gráfica (UGF),
Publicações Oficiais (UPO), Produtos Metálicos (UMD), Editorial (UED) e
Contrastaria (UCO), constata-se que a Gráfica continua a ser a unidade que mais
contribui para o desempenho positivo da INCM, com um peso de 53 % dos resultados, seguida da moeda e produtos metálicos, com um peso de 12 % dos resultados.
Apesar da diminuição de 11 % do volume de negócios nas operações correntes,
importa salientar que no desempenho específico de cada uma das unidades de
negócio a evolução não foi desfavorável em todas as unidades.
No que diz respeito aos Produtos Metálicos (UMD), apesar de ter havido um
abrandamento da atividade, o volume de negócios aumentou em 27 %, fundamentalmente devido à moeda de coleção com acabamento especial, em particular nas
moedas de ouro.
Na Editorial (UED), os projetos especiais continuam tendencialmente crescentes,
no entanto, não chegaram para compensar o decréscimo verificado nas edições
INCM e nas margens que se mantêm negativas.
Na Gráfica (UGF), verificou-se um decréscimo no volume de negócios, face aos
objetivos estimados para o ano em análise, nas principais hierarquias de produtos (impressos, cartões poliméricos, selos de autenticação e legitimação e passaportes).
Nas Publicações Oficiais (UPO), destaca-se os anúncios que representam 72 % do
volume de negócios total desta unidade.
Relativamente à Contrastaria (UCO), verificou-se um agravamento do desempenho negativo em consequência da diminuição acentuada dos principais serviços prestados, assim como o valor da indemnização compensatória atribuída
a esta unidade, em consequência de os emolumentos pagos pela prestação dos
respetivos serviços não serem atualizados desde 1990, foi substancialmente reduzido (quase 50 %).
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RENDIBILIDADE DO CAPITAL PRÓPRIO
A rendibilidade do capital próprio na ótica do acionista foi de 30 %, tendo sido
superior em 71 % face ao ano anterior.
O referido aumento deveu-se fundamentalmente ao efeito da política de investimentos adotada pela INCM, que evoluiu de forma favorável em 139 %, em relação
ao ano de 2010, tendo a política de financiamento diminuído 25 % face a 2010,
devido à alteração da estrutura de financiamento, ou seja, substituição de capital
alheio por capital próprio, mantendo-se contudo o efeito de alavancagem financeira (remuneração do acionista superior ao custo médio do passivo), e a política
fiscal que diminuiu 12 %, face a 2010, conforme ilustrado na figura seguinte:
Rendimentos de capital próprio
RI/CP

2011

2010

30,18 %

17,63 %

0,26

0,23

Política de Investimento
RAEFI/VENDAS

0,36

0,49

VENDAS/ACTIVO

748

732

1,84

2,25

Activo/capital próprio

1,89

2,31

RAI/RAEFI

0,97

0,98

RL/RAI

0,63

0,71

Política de Financiamento

Política Fiscal

Estrutura de capital

2011

2010

CAPITAL PRÓPRIO

59,37 %

47,31 %

CAPITAL ALHEIO

40,63 %

52,69 %

Não corrente

21,73 %

24,17 %

Corrente

18,90 %

28,51 %

As restantes rendibilidades estão ilustradas no quadro seguinte:
Rendibilidade

2011

2010

Variação %

Rendibilidade dos capitais próprios (resultados líquidos/
capital próprio)

30,2 %

17,6 %

71,3 %

Rendibilidade do ativo total (volume de negócios/ativos)

22,6 %

10.2 %

121,3 %

EBITDA/volume de negócios

41,0 %

31,0 %

32,4 %

Resultado operacional/volume de negócios

36,1 %

22,5 %

60,2 %

Resultado antes de impostos/volume de negócios

21,9 %

15, 6 %

40,5 %
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ESTRUTURA FINANCEIRA
A estrutura financeira da INCM, S. A., no ano de 2011, assentava num ativo total
líquido no montante de 189 milhões de euros e passivo no valor de 80 milhões
de euros, tendo tido um acréscimo em termos percentuais de 4 % e uma variação
em sentido contrário de 20 %, respetivamente, face ao ano de 2010, possibilitando
aumentar a cobertura das suas obrigações a curto prazo e apresentar um fundo
de maneio positivo, assim como aumentar a cobertura do ativo não corrente com
capitais permanentes.
Em termos de endividamento, conforme mencionado, houve uma substancial
melhoria na relação entre o ativo e passivo, conforme podemos constatar nos
rácios seguintes:
Endividamento

2011

2010

Variação %

Rácio de endividamento (passivo/ativo)

40,6 %

52,7 %

- 22,9 %

Estrutura do endividamento (passivo corrente/passivo)

46,5 %

54,1 %

- 14,1 %

Cobertura dos encargos financeiros (resultado operacional/encargos financeiros)

35,90

41,43

- 0,14
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IV. Proposta de Aplicação de Resultados

Proposta de Aplicação de Resultados do Exercício

A proposta de aplicação de resultados tem em linha de conta os seguintes fatores:
a) A manutenção da política de distribuição de resultados conforme orientação
estabelecida pelo acionista;
b) A presunção de que, na ausência de uma decisão em contrário, conforme proposta do Conselho de Administração, a distribuição dos lucros pelos colaboradores, prevista na alínea b) do artigo 27.º, «Aplicação de resultados», dos Estatutos
da INCM, publicados através do Decreto-Lei n.º 170/99, de 19 de maio, está vedada nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 24.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de
dezembro.
Assim, e em cumprimento do estabelecido no artigo 27.º dos Estatutos, propõe-se que o resultado líquido apurado no exercício de 2011, deduzido do montante
previsto do imposto sobre rendimento de pessoas coletivas e da correspondente
derrama municipal, de € 26 074 266,00 (vinte e seis milhões, setenta e quatro mil
e duzentos e sessenta e seis euros), seja aplicado da seguinte forma:

Cobertura resultados transitados negativos ................... EUR: 9 646 189,14
Reserva legal ………............................................................................…… EUR: 3 285 615,37
Dividendos para o acionista ........................................................ EUR: 13 142 461,49
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V. Considerações Finais

Considerações Finais
A fechar o relatório que, nos termos legais, se submete ao acionista para
aprovação, o Conselho de Administração entende pertinente formular algumas
considerações de ordem geral que, apesar do nível de detalhe apresentado no
corpo do relatório, não foram aí formuladas.
O ano de 2011 representa, por duas razões, um fim de ciclo que não pode deixar
de ser referido.
A primeira razão está relacionada com o facto de o mandato do Conselho de
Administração ter terminado em dezembro de 2010 e por isso todo o exercício ter
decorrido ~ ainda que com o conselho no pleno uso dos seus poderes legais e inclusive com o total apoio do acionista e da tutela ~ na ausência de um quadro estratégico de médio prazo que a complexidade da gestão da empresa aconselharia.
Esta questão é tanto mais pertinente quanto se assiste, como ficou referenciado ao
longo do relatório, a uma mudança de paradigma no enquadramento empresarial
da INCM, que exigirá uma mobilização acima do comum de toda a empresa
para assegurar que os níveis de competitividade e capacidade de modernização
evidenciados nos últimos anos se mantêm, com o apoio do acionista e da tutela.
A segunda razão está ligada às profundas alterações que ocorreram em 2011 no
contexto da gestão pública e da gestão empresarial pública, que obrigaram a empresa a exercícios de gestão até aí desconhecidos, particularmente na sua equiparação para múltiplos efeitos (v. g., gestão de recursos humanos, gestão de tesouraria, reporting, gestão de investimentos, entre outros) à Administração Central.
Ora, embora tal facto nem sempre seja totalmente percebido, a INCM, na sua
estrutura molecular, é um estabelecimento fabril (o mais antigo, por acaso, por
via da cunhagem de moeda, em funcionamento ininterrupto em Portugal desde
há séculos). Esta singularidade, que não compromete a eficiência nem a eficácia
da empresa, ou até mesmo a sua competitividade, merecia um quadro de exceção
que, ao contrário de outras entidades, não foi contemplado.
A INCM, para além de um estabelecimento industrial, operando com as
tecnologias de ponta mais sofisticadas em algumas das suas linhas de produto, é
uma entidade em que questões críticas da segurança do Estado (e até a nível das
relações externas de Portugal) estão bem presentes. Deve assinalar-se que, num
momento em que a questão da identidade das pessoas e da sua autenticidade
se coloca em alguns países como uma questão pública central em matéria de
segurança dos cidadãos e dos países, a produção, entre outros, dos documentos
de segurança do Estado Português pela INCM, em condições que merecem
destaque, inclusive a nível internacional, deve ser vista como um fator de prestígio
do Estado e garantia do respeito por compromissos internacionais em matéria de
circulação de pessoas.
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Portugal dispõe hoje de alguns dos documentos de identificação e documentos
de viagens mais seguros do mundo. A qualidade desses documentos forja-se em
todos os patamares da sua cadeia de produção. E a manutenção dos níveis atingidos não permite aligeirar, um pouco que seja, os padrões alcançados. Ainda que,
nas etapas finais do processo de emissão dos documentos, a sua produção seja
reconhecidamente um dos fatores mais críticos do processo.
O não-reconhecimento das especificidades da INCM tem tido consequências não
despiciendas para a sua gestão e para a sua atividade. Essas situações são particularmente sentidas em matéria de compras, área em que a empresa, quando
se confronta com as congéneres europeias, não vê estas a seguirem o intrincado
processo de aquisições públicas; ou em matéria de investimentos e atividade;
ou mesmo em matéria de gestão de pessoas, dado que estas são um elo fraco da
cadeia de segurança, que importa reforçar, quer através de estímulos, quer de
procedimentos claros e fiáveis. Se, neste último caso, o reforço das certificações
da INCM foi acompanhado por uma melhoria efetiva da atividade, já no que toca
a estímulos, sobretudo os relacionados com o desempenho, o facto de terem desaparecido da panóplia de instrumentos de gestão de pessoas que a empresa
poderia utilizar é suscetível de criar dificuldades futuras à gestão de recursos
humanos, quando não à própria empresa.
Sem que tal significasse a criação de um quadro de exceção para a INCM, o
Conselho de Administração pensa que as especificidades da empresa, designadamente o seu caráter único, bem como a natureza dos produtos por si produzidos
para o Estado Português, exigiriam um outro contexto legislativo de enquadramento, que salvaguardasse essas especificidades.
Num ano que, apesar de atípico, foi rico de iniciativas e permitiu à INCM melhorar
o seu funcionamento em muitas áreas, o Conselho de Administração não quer
deixar de expressar o seu público agradecimento, pelo modo como possibilitaram
que a empresa mantivesse o seu nível de operacionalidade: ao Conselho de
Administração da Parpública e ao Fiscal Único; aos membros dos Conselhos
Editorial e Numismático; aos Clientes, em particular da Administração Central,
onde destaca o SEF, a DGAC, o IRN, o IMTT, com quem foi possível manter
parcerias muito fortes.
Palavras de apreço também para a Comunidade INCM, que manteve o nível
de atuação dos últimos anos. E em particular para os colaboradores diretos da
INCM, que, num contexto de adversidade, foram capazes de mostrar a sua fibra
e resiliência.
Nos próximos anos, como forma de assegurar o cumprimento da missão que o
Estado Português lhe atribuiu desde 1972, com a atual configuração, a INCM terá
de prosseguir o seu processo de modernização e reforço de algumas das suas
áreas de atuação para que o seu lema, «O valor da segurança», seja uma realidade.

Lisboa, 23 de fevereiro de 2012
O Conselho de Administração
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B ~ Demonstrações Financeiras
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RELATÓRIO E CONTAS 2011 Demonstrações Financeiras

1. Balanço

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S. A. ~ BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE

2011

UNIDADE MONETÁRIA: EURO
RUBRICAS

2011

2010

54 771 705

58 725 774

Ativos intangíveis

835 796

1 366 939

Participações financeiras ~ método da
equivalência patrimonial

665 723

579 727

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis

Outros ativos financeiros

1 699 705

5 000 000

10 692 972

4 413 507

68 665 901

70 085 947

Inventários

26 248 066

41 120 178

Clientes

Ativos por impostos diferidos

Activo corrente
21 055 015

11 959 735

Adiantamentos a fornecedores

182 854

42 878

Estado e outros entes públicos

4 959 150

3 051 621

Outras contas a receber

3 120 986

3 767 694

Diferimentos
Caixa e depósitos bancários
Total do ativo

1 393 211

798 481

63 779 329

51 450 241

120 738 611

112 190 828

189 404 512

182 276 775
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CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio
2011

2010

Capital realizado

27 445 000

27 445 000

Reservas legais

38 115 227

35 122 043

Outras reservas

17 045 914

23 292 682

Resultados transitados

- 9 646 189

- 27 292 475

- 329 083

- 329 083

Ajustamentos em ativos financeiros
Excedentes de revalorização

13 752 512

15 122 614

26 074 266

12 879 158

112 457 648

86 239 939

Provisões

4 549 965

8 684 368

Financiamentos obtidos

5 597 814

8 225 967

27 070 572

22 948 375

3 915 214

4 178 430

20 714

24 166

41 154 279

44 061 306

Resultado líquido do exercício
Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente

Responsabilidades por benefícios pós-emprego
Passivos por impostos diferidos
Outros passivos não correntes

Passivo corrente
Provisões
Fornecedores
Adiantamento de clientes

304 226
5 369 001

6 104 158

59 066

12 758

Estado e outros entes públicos

17 463 315

5 889 777

Financiamentos obtidos

9 539 810

34 897 467

Outras contas a pagar

2 949 997

4 934 250

107 171

137 121

35 792 585

51 975 530

Diferimentos
Total do passivo

76 946 864

96 036 836

Total do capital próprio e do passivo

189 404 512

182 276 775

31 de dezembro de 2011
O Diretor Financeiro
O Conselho de Administração
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2. Demonstração
de Resultados por
Natureza

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA
MOEDA, S. A.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
POR NATUREZA
PERÍODO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO 2011
RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos
conjuntos
Variações nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade

UNIDADE MONETÁRIA:
EURO
2011

2010

118 944 962

82 870 114

2 662 091

5 501 910

85 995

159 834

1 162 424

459 314

15 449

880

Custo das mercadorias vendidas e das
matérias consumidas

- 27 983 241

- 17 480 870

Fornecimentos e serviços externos

- 12 931 366

- 14 306 315

Gastos com o pessoal

- 26 224 108

- 28 398 526

Imparidade de inventários (perdas/reversões)

- 44 780

551 024

Imparidade de dívidas a receber (perdas/
reversões)

- 781 441

- 40 879

Provisões (aumento/reduções)

- 1 093 980

147 240

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

- 5 000 000

Aumentos/reduções de justo valor

255 799

51 080

6 777 354

3 138 777

Outros gastos e perdas

- 7 069 810

- 6 987 517

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

48 775 349

25 666 065

Gastos/reversões de depreciação e de
amortização

- 5 885 788

- 7 068 034

42 889 561

18 598 032

Outros rendimentos e ganhos

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Resultado operacional (antes de gastos
de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos suportados

- 1 204 656

- 450 187

Resultado antes de impostos

41 684 905

18 147 844

Imposto sobre o rendimento

15 610 639

5 268 686

26 074 266

12 879 158

Resultado líquido do período
31 de dezembro de 2011
O Diretor Financeiro
O Conselho de Administração
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3. Demonstração
de Resultados
por Funções

INCM IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S. A.
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011
RUBRICAS

UNIDADE MONETÁRIA: EURO

2011

2010

Vendas e serviços prestados

118 944 962

82 870 114

Custos das vendas e dos serviços
prestados

- 48 965 813

- 41 410 658

Resultado bruto

69 979 149

41 459 456

Outros rendimentos

10 080 401

10 799 239

Gastos de distribuição

- 4 143 925

- 5 434 625

Gastos administrativos

- 11 657 312

- 15 582 158

- 404 310

-466 085

- 20 964 442

- 12 177 795

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

42 889 561

18 598 032

Gastos de financiamento (líquidos)

- 1 204 656

- 450 187

Resultados antes de impostos

41 684 905

18 147 844

Imposto sobre o redimento do período

- 15 610 639

- 5 268 686

Resultado líquido do período

26 074 266

12 879 158

Gastos de investigação e desenvolvimento
Outros gastos

31 de dezembro de 2011
O Diretor Financeiro
O Conselho de Administração
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4. Demonstração de
Fluxos de Caixa

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S. A.
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE
DEZEMBRO 2011
RUBRICAS

UNIDADE MONETÁRIA:
EURO
2011

2010

Fluxos de caixa das atividades
operacionais
Recebimentos de clientes

116 717 705

90 886 490

Pagamentos a fornecedores

- 32 358 271

- 63 199 006

Pagamentos ao pessoal

- 22 937 339

- 25 396 927

Pagamentos ao pessoal
~ Indemnizações

- 671 511

- 370 899

Caixa gerada pelas operações

60 750 585

1 919 658

Pagamento/recebimento do imposto
sobre o rendimento

- 7 501 580

- 5 340 902

Indemnização compensatória

2 650 000

5 500 000

- 331 931

- 6 686 124

55 567 073

- 4 607 367

- 1 330 941

- 1 711 449

- 240 040

- 193 671

- 1 657 750

- 5 000 000

- 530 178

- 528 786

34 084

2 335

Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades
operacionais (1)
Fluxos de Caixa das atividades de
investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
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Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)

- 3 724 824

- 7 431 571

75 963 962

28 306 656

Fluxos de caixa das atividades
de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e de outros
instrumentos de capital próprio
Outras operações de Financiamento

1 349 549

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos

- 103 420 444

- 8 225 700

Juros e gastos similares

- 1 580 536

- 632 805

- 10 476 143

- 7 957 929

0

0

Fluxos das atividades de financiamento
(3)

- 39 513 162

12 825 992

Variação de caixa e seus equivalentes =
(1) + (2) + (3)

12 329 087

787 055

0

0

51 450 241

50 663 186

Dividendos
Reduções de capital e de outros
instrumentos de capital próprio
Outras operações de financiamento

Efeitos das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início
do período
Caixa e seus equivalentes no fim
do período

31 de dezembro de 2011
O Diretor Financeiro
O Conselho de Administração

- 13 778

63 779 328

51 450 241

5. Demonstração
de Alterações de
Capital Próprio

Distribuições

3 799 652
3 799 652

2 280 732
2 280 732

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

519 129

519.129

- 227 973

747.102

- 12 062 140

- 329 083

206 735

206 735

- 21 239

227 973

14 915 880

líquido

revaloriz.

15 203 314

período

Resultado

Exced.

- 15 203 314

- 15 203 314

14 965 919

23 292 682

Resultados Ajust. em
transitados
ativos
financ.

RESULTADO INTEGRAL

32 841 311

Outras
reservas

14 965 919

27 445 000

Reservas
legais

RESULTADO LÍQUIDO DO
PERÍODO

Outras alterações reconhecidas no capital próprio

Ajustamentos por impostos
diferidos

Alterações de políticas
contabilísticas

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO
PERÍODO 2010

Capital
realizado

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO CAPITAL PRÓPRIO NO ANO 2011

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S. A.

- 9.122.929

- 9.122.929

15 691 783

14 965 919

725 864

- 21 239

747 102

101 306 963

Total do capital
próprio
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O Conselho de Administração

O Diretor Financeiro

31 de dezembro de 2011

POSIÇÃO NO FIM DO
PERÍODO 2011

Distribuições

27 445 000

17 045 914

- 6 246 767

2 993 184

38 115 227

- 6 246 767

2 993 184

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

- 9 646 189 - 329 083

7 743 359

7 743 359

13 752 512

- 1 370 102

26 074 266

- 14 965 919

- 14 965 919

26 074 266

- 9 646 190

RESULTADO INTEGRAL

- 1.370.102

14 965 919

26.074.266

- 9 646 190

Total Outro Rendimento
Integral

42.477

- 1 412 579

15 122 614

RESULTADO LÍQUIDO DO
PERÍODO

- 17 140 088

Outras alterações reconhecidas no capital próprio

- 7 743 359 - 329 083

6 081 319

23 292 682

Ajustamentos por impostos
diferidos

35 122 043

1 412 579

27 445 000

Realização do excedente de
revalorização de ativos fixos
tangíveis e intangíveis

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

POSIÇÃO NO FIM DO
PERÍODO 2010/INÍCIO
PERÍODO 2011

112 457 648

- 10 476 143

- 10 476 143

15 057 975

26 074 266

- 11 016 291

- 17 140 088

6 123 797

107 875 816
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Anexo às Demonstrações Financeiras
em 31 de Dezembro de 2011

Nota Introdutória
Apresenta-se um conjunto de informações da Imprensa Nacional-Casa da Moeda
transformada em sociedade anónima de capitais públicos, com a designação
de Imprensa Nacional-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 financeiras 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, salvo indicação em contrário.

1. Identificação da entidade

A Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. (INCM), tem a sua sede na Avenida
de António José de Almeida, 1000-042 Lisboa. É uma sociedade anónima de capitais públicos, tendo a seu cargo a produção de bens e serviços fundamentais ao
funcionamento do Estado Português, como a cunhagem de moeda metálica e a
edição de publicações oficiais, onde se destaca o Diário da República.
A produção de documentos de segurança, como o cartão de cidadão e o passaporte, é outra das tarefas atribuídas à INCM. A evolução das novas tecnologias
faz desta atividade uma área estratégica de desenvolvimento da empresa, capacitando-a para fornecer à Administração Pública os mais modernos e seguros
documentos de identificação, ao mesmo tempo que lhe permite alargar mercados,
respondendo às necessidades de um vasto leque de empresas e organizações,
com destaque para a banca.
A autentificação de artefactos de metais preciosos, tarefa em que a INCM tem
já uma longa tradição, é feita hoje em modernos laboratórios, certificados pelo
Instituto Português da Acreditação.
A edição de obras essenciais da cultura portuguesa e universal é outra
incumbência da INCM. O Estado garante assim a transmissão, entre gerações, do
património bibliográfico da língua portuguesa, e proporciona a edição de novas
obras que o enriquecem continuamente.
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2. Referencial
Contabilístico de preparação das demonstrações
financeiras

Quadro XXxi
DECLARAÇÃO DAS BASES DE
VALORIZAÇÃO

INCM IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos da Empresa, de acordo
com as Normas Internacionais de Relato Financeiro. Devem entender-se como
fazendo parte daquelas normas as Normas Internacionais de Relato Financeiro
(IFRS ~ International Financial Reporting Standards) emitidas pelo International
Accounting Standard Board (IASB), as Normas Internacionais de Contabilidade
(IAS), emitidas pelo International Accounting Standards Committee (IASC)
e respetivas interpretações ~ IFRIC e SIC, emitidas, respetivamente, pelo
International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) e pelo
Standing Interpretation Committee (SIC), que tenham sido adotadas pela União
Europeia. De ora em diante, o conjunto daquelas normas e interpretações serão
aqui designados genericamente por IAS/IFRS.

IAS 2

Inventários

O menor dos dois valores: valor realizável líquido ou
custo de aquisição.

IAS 16

Ativos fixos ~ edifícios

Justo valor como custo considerado na data de transição.

Ativos fixos ~ equipamentos

Custo.

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

Ativos intangíveis

Consideraram-se como ativos intangíveis apenas os que
obedecem aos critérios definidos na IAS 38.
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3. Principais políticas
contabilísticas
Quadro XXxii
RESUMO DAS PRINCIPAIS
POLÍTICAS CONTABILíSTICAS
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IAS 2

Inventários

Mercadorias e mat.-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

Ativos fixos

Amortização em linha reta por duodécimos.

IAS 19

Benefícios dos
empregados

Reconhece de imediato todos os ganhos e perdas atuariais.

IAS 20

Subsídios e ap.
governamentais

Adoção de uma metodologia em que se reconhecem, de uma forma
isolada nas contas, os subsídios (em rubricas de proveitos diferidos). O proveito anual fica expresso numa conta de demonstração
de resultados.

IAS 28

Invest. em
associadas

Método da equivalência patrimonial.

IAS 38

Ativos
intangíveis

Amortização em linha reta por duodécimos.

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 a 31 de dezembro de 2011 e as diferenças daí
resultantes foram reconhecidas e registadas nas contas de custos e proveitos financeiros respetivas, não sendo no entanto materialmente relevantes;
c) 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 aquisição ou de produção, a diferença é expressa em ajustamentos
para depreciação de existências;

d) As amortizações foram calculadas pelo método das quotas constantes, tendo
sido utilizadas as taxas fixadas nas tabelas anexas aos respetivos diplomas legais
reguladores do regime das amortizações e contabilizadas mensalmente;
e) O investimento financeiro 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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4. Fluxos de Caixa
Quadro XXxIii
Desagregação dos valores
inscritos na rubrica de
caixa e depósitos bancários

2011

2010

420 953

341 307

6 178 375

2 466 934

Depósitos a prazo

57 180 000

48 642 000

Caixa e seus equivalentes no fim do período

63 779 329

51 450 241

Caixa
Depósitos à ordem

De referir que todas as quantias dos saldos de caixa e seus equivalentes estão
disponíveis para uso.

5. Ativos Intangíveis
Quadro xxxiv
QUADRO RESUMO ATIVOS
INTANGíVEIS

Designação

Projectos
desenvolvimento
Programas
computador
Propriedade industrial
Ativos fixos
intangíveis em curso
Total

Início do ano

Aumentos

Bruto

Amort. ac. Aquisições

Diminuições

Transf.

Total Abates

Amortizações

Transf.

Total

Outras
alterações

Ano Abates

Ano

Final

Bruto Amort. ac. Líquido

0

0

0

257 639

257 639

0

0

0

7 157

0

0

257 639

7 157

250 482

3.164 155

2 136 634

213 279

38 446

251 725

0

0

0

724 148

0

0

3 415 880

2 860 782

555 099

21 152

20 918

0

0

0

0

0

0

99

0

0

21 152

21 016

136

177 720

0

(260 279) (260 279)

226 545

30 080

226 545

30 080

0

30 080

339 183
3 524 491

177 720
2 157 551

390 999 296 085 687 084

0 (260 279) (260 279) 957 948 30 080

226 545 3 724 751 2 888 955 835 796

De referir que os ativos fixos intangíveis não são gerados internamente e todos
têm vida útil finita, sendo amortizados em quotas mensais constantes com as
seguintes taxas médias:
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Quadro xxxv
TAXAS MÉDIAS
DE DEPRECIAÇÃO

Quadro xxxvi
Amortizações
e ajustamentos

taxas médias (%)

Projetos desenvolvimento

33

Programas computador

35

Propriedade industrial

18

Rubricas
Projetos desenvolvimento
Programas computador
Propriedade industrial
Total

Saldo inicial

Reforço

Saldo final

0

7 157

7 157

2 136 634

724 148

2 860 782

20 918

99

21 016

2 157 551

731 403

2 888 955

Quadro Xxxvii
Ativos fixos intangíveis
afetos às Unidades de
Negócio
Ativos intangíveis

Unidade de
Unidade
Contrastarias Moeda e Prod.
Met.

Unidade
Gráfica

Unidade
Publicações
Oficiais

Unidade
Editorial

Restantes
áreas

Total

Projetos desenvolvimento

0

0

0

0

0

257 639

257 639

Programas computador

0

7 965

2 120 521

595 929

o

691 465

3 415 880

Propriedade industrial

0

8 114

12 414

0

0

624

21 152

Ativos fixos intangíveis
em curso

0

3 190

0

0

0

26 890

30 080

Total

0

19 269

2 132 935

595 929

0

976 618

3 724 751
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6. Ativos Fixos Tangíveis
Quadro Xxxviii
QUADRO RESUMO Ativos fixos
tangíveis
Rubricas

Saldo inicial

Aumentos

Alienações

Abates

Transfer.

Outras
alterações

Saldo final

Terrenos e recursos
naturais

16 829 200

0

0

0

0

0

16 829 200

Edifícios e outras
construções

77 103 921

8 491

0

0

285 808

0

77 398 220

Equipamento básico

65 124 722

455 493

195 052

1 075 220

399 859

0

64 709 802

948 162

8 649

18 099

38 981

0

0

899 731

Equipamento
administrativo

10 274 390

141 281

1 081

101 898

392 461

0

10 705 153

Outros ativos fixos
tangíveis

8 666 099

0

0

0

3 531

0

8 669 630

Ativos fixos tangíveis em
curso/adiant.

1 338 692

670 459

0

0

(1 117 465)

(23 909)

867 777

180 285 186

1 284 373

214 232

1 216 099

(35 806)

(23 909)

180 079 512

Equipamento transporte

Total

Para os imóveis, a INCM, S. A., adjudicou no ano de 2009 a duas empresas independentes a avaliação dos seus edifícios. Estimou-se uma média com base nos
valores atribuídos, sendo que os mesmos assumiram valores relevantes conforme
consta no balanço e neste anexo.
A conta de outros ativos fixos tangíveis refere-se basicamente ao espólio numismático e bibliográfico integrado no ativo da empresa, de acordo com a portaria n.º 671/2000 (2.ª série), de 17 de abril.
Em ativos fixos tangíveis em curso está incluído o aumento de € 15 449 referente
a trabalhos para a própria empresa.
Quadro Xxxix
amortizações
e ajustamentos

Rubricas

Saldo inicial

Reforço

Anulação/
reversão

Saldo final

0

0

0

0

Edifícios e outras
construções

53 028 725

2 562 514

0

55 591 238

Equipamento básico

58 151 526

2 236 965

(1 269 056)

59 119 436

903 739

16 361

(57 080)

863 019

9 484 578

339 763

(101 854)

9 722 487

12 845

0

0

12 845

121 581 412

5 155 603

(1 427 990)

125 309 025

Terrenos e recursos
naturais

Equipamento
transporte
Equipamento
administrativo
Outros ativos fixos
tangíveis
Total
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De referir que os ativos fixos tangíveis são amortizados em quotas mensais
constantes com as seguintes taxas médias:
Quadro XL
TAXAS MÉDIAS
DE DEPRECIAÇÃO

Taxas médias (%)
Edifícios e outras construções

7

Equipamento básico

17

Equipamento transporte

21

Equipamento administrativo

13

Quadro XLi
Ativos fixos tangíveis afetos
às Unidades de Negócio
Ativos fixos tangíveis

Terrenos e recursos
naturais

Unidade
Unidade
de de Moeda e
Contrastarias Prod. Met.

Unidade Unidade de Unidade
Gráfica Publicações Editorial
Oficiais

Restantes
áreas

Total

71 138

0

0

0

0

16 758 063

16 829 200

Edifícios e outras
construções

4 187 151

1 689 400

7 183 468

42 778

0

64 295 422

77 398 220

Equipamento básico

1 673 112

7 893 875 49 716 396

99 079

908

5 326 432

64 709 802

Equipamento
transporte

25 296

49 557

268 087

0

15 053

541 738

899 731

1 042 521

494 164

1 978 129

214 231

42 165

6 933 943

10 705 153

Outros ativos fixos
tangíveis

0

12 735

37

0

0

8 656 859

8 669 630

Ativos fixos tangíveis
em curso

0

0

4 137

0

0

863 640

867 777

Adiantamentos por
conta ativos fixos
tangíveis

0

0

0

0

0

0

0

10 139 731 59 150 254

356 088

Equipamento
administrativo

Total

6 999 217

58 127 103 376 096 180 079 512

As restantes áreas inclui a totalidade dos valores dos edifícios, face à inviabilidade na repartição pelas diferentes unidades de negócio.
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7. Investimentos em
Associadas
Quadro XLii
INVESTIMENTOS EM
ASSOCIADAS
Empresa

Capital da
participada

Participação
Valor nominal

MulticerT ~ Serv. de Certificação
Electrónica, S. A. (1) ~ NIF 505767457

2 250 000

450 000

Balanço
da participada

% Capital próprio
20

Resultado líquido

3 328 613

566 896

Sede: Polo Tecnológico de
Lisboa, CID-Lote 1, Lisboa.

(1)

Os aumentos em investimentos financeiros referem-se à equivalência patrimonial
dos resultados (positivos) de 2010 da participada MULTICERT ~ Serviços de
Certificação Electrónica, S. A. Para além da INCM, S. A., participam no capital
desta sociedade a Portugal Telecom, SIBS e CTT.
De referir que as contas da INCM, S. A., são incluídas na consolidação da sua
detentora, PARPÚBLICA ~ Participações Públicas (SGPS), S. A., NIF 502769017,
com sede na Rua de Laura Alves, 4, 8.º, Lisboa.
8. Outros Investimentos
financeiros
Quadro XLiii
OUTROS INVESTIMENTOS
FINANCEIROS

Rubricas

Saldo inicial

Aumentos

Diminuições

Saldo final

BPN Rendimento Mais

5 000 000

0

5 000 000

0

OT JUN 2012 ~ 5,00 %

0

1 008 853

0

1 008 853

OT SET 2013 ~ 5,45 %

0

690 852

0

690 852

5 000 000

1 699 705

5 000 000

1 699 705

Total

O aumento verificado em outros investimentos financeiros refere-se à subscrição
de Obrigações do Tesouro, cujas maturidades serão 2012 e 2013, prevendo-se a
manutenção destes instrumentos até à data de vencimento.
Dada a incerteza existente no sistema financeiro, coloca-se a dúvida se o Banco
cumprirá a responsabilidade de amortização integral na data de liquidação. Deste
modo, reconheceu-se uma imparidade, no valor de 5,0 milhões de euros.
O método de contabilização utilizado foi o do custo amortizado.
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9. Reavaliações legais e
revalorizações dos Ativos
Fixos
QUADRO xliv
Reavaliações legais e revalorizações dos Ativos Fixos

Conta

Custos Reavaliações
históricos

Reavaliação Valores contab.
livre
reavaliados

43100000

6 317 696

1 696 897

8 814 607

16 829 200

43200000

13 723 207

30 206

8 053 569

21 806 982

43300000

5 590 366

0

0

5 590 366

43400000

36 712

0

0

36 712

43500000

982 666

0

0

982 666

43700000

8 656 785

0

0

8 656 785

44200000

250 482

0

0

250 482

44300000

555 099

0

0

555 099

44400000

136

0

0

136

36 113 149

1 727 102

16 868 176

54 708 427

Total

Os ativos fixos foram reavaliados 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.
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10. Ativos fixos utilizados
em regime de locação
financeira
QUADRO xlv
Ativos fixos utilizados
em regime de locação
financeira
Conta

U: Euro
Contrato

Designação

Ano Valor aquisição

43300000 400052395

Passaport Torsion

31.12.2006

8 524

8 524

Passaport Flexion

31.12.2006

10 960

10 960

Passaport Impact

31.12.2006

10 960

10 960

Passaport Roller

31.12.2006

12 990

12 990

Máquina furar ligar folhas

31.01.2007

60 790

37 360

Máquina personalizar cartões

31.01.2007

1 258 536

883 972

Máquina personalizar cartões

31.12.2007

1 346 516

769 438

2 709 276

1 734 204

Total

11. Benefícios Empregados

Amortiz. acumul.

A INCM proporciona aos seus colaboradores, com caráter liberatório, determinados benefícios pós-reforma, nomeadamente cuidados médicos, subsídio pecuniário complementar de funeral e pensões especiais de sobrevivência. Existem
outros benefícios pós-reforma mas de difícil previsão de utilização por parte dos
colaboradores (refeitórios, etc.).
A INCM reconhece de imediato todos os ganhos e perdas atuariais do valor das
responsabilidade por serviços passados com benefícios pós-emprego de saúde.
Com a colaboração de uma entidade externa, qualificada em matéria de processos atuariais, cujos técnicos atuariais são certificados pelo Instituto de Seguros de
Portugal, foi obtida uma projeção das responsabilidades com base na avaliação
atuarial com os seguintes pressupostos para 2011:
Tábua de mortalidade ~ TV 88/90;
Tábua de invalidez ~ EVK 80;
Idade normal de reforma ~ 65 anos;
Taxa de desconto ~ 4,75 %;
Taxa de crescimento salarial ~ 1,50 %;
Taxa de crescimento das pensões ~ 1,50 %.
O valor das responsabilidades em 2011 cifrou-se em 27 milhões de euros.
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Atualmente, a INCM tem como locações operacionais e financeiras, o seguinte:

12. Locações
QUADRO Xlvi
locações operacionais

Objeto do contrato

Viaturas

Equipamentos

Início
do contrato

Valor
do contrato

Capital em
dívida
até 1 ano

Capital em
dívida
> 1 ano e
< 5 anos

Fim de
validade
do contrato

1-Jun-10

42 123

9 204

13 039

1-Mai-14

1-Jun-10

42 123

9 204

13 039

1-Mai-14

1-Dez-08

40 745

8 023

~

1-Nov-12

1-Dez-08

42 970

8 370

~

1-Nov-12

1-Fev-09

47 000

10 220

852

1-Jan-13

18-Fev-10

24 356

6 165

6 679

18-Jan-14

1-Jan-08

31 884

7 222

~

30-Dez-12

21-Jun-09

31 884

8 057

2 686

21-Mai-13

1-Jun-08

33 136

3 518

~

1-Mai-12

1-Jul-08

33 136

4 186

~

1-Jun-12

1-Ago-08

32 967

3 859

~

1-Jul-12

1-Ago-08

32 967

3 858

~

1-Jul-12

1-Ago-08

32 967

3 859

~

1-Jul-12

11-Set-09

33 447

7 815

4 559

11-Ago-13

28-Dez-09

32 595

7 318

6 708

1-Nov-13

28-Dez-09

27 903

6 612

6 061

1-Nov-13

5-Mai-11

12 610

3 814

8 900

4-Mai-15

1-Fev-11

57 764

28 882

7 220

31-Jan-13

1-Nov-11

13 018

6 504

5 420

1-Nov-13

17-Nov-11

44 378

24 206

20 172

1-Nov-13

689 973

170 895

95 334

Total

QUADRO xlvii
locações financeiras
Objeto
do contrato

Início
do contrato

Valor
do contrato

Capital
em dívida
até 1 ano

Capital
em dívida
> 1 ano e < 5 anos

Fim de validade
do contrato

Equipamento

25-01-2009

3 328 134

674 586

741 149

25-12-2013
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13. Empréstimos Obtidos
QUADRO xlviii
Empréstimos Obtidos

Emp. bancários

13 065 985

Indexante EURIBOR + Spread (1,00-4,25 p.p.)

Papel comercial

937 500

Indexante EURIBOR + Spread (0,07 p.p.)

14. Inventários
QUADRO xlix
Valor contabilístico dos
inventários

Descrição

Valor bruto

Ajustamento

Valor líquido

19 233 050

757 479

18 475 571

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Produtos e trabalhos em curso

550 986
1 342 586

3 013

1 339 573

Produtos acabados e intermédios

8 676 816

2 846 003

5 830 813

99 763

48 640

51 123

29 903 201

3 655 135

26 248 066

Mercadorias
Total

QUADRO L
Custo dos Inventários
Consumidos

Mercadorias

Matérias-primas subsidiárias e de consumo

Existências iniciais

107 135

34 500 094

Compras

34 263

13 242 144

- 950

- 566 633

- 99 763

- 19 233 050

40 685

27 942 555

Regularização de existências
Existências finais
Custos no exercício

QUADRO Li
Variação de Produção
Existências finais
Regularização de existências
Existências iniciais
Aumento/redução no exercício

QUADRO Lii
Ajustamentos Inventários

550 986

Subprodutos, desperdícios, resíduos e
refugos

Descrição

Produtos
acabados e
intermédios

Subprodutos,
desperd.,
resid. e refugos

Produtos
e trabalhos
em curso

8 676 816

1 342 586

550 986

731 947

- 16 607

- 8 487 003

- 986 893

- 649 408

921 760

339 086

- 98 422

Saldo inicial

Reforço

Mat.-primas, subs. e de consumo

564 848

192 631

Produtos acabados intermédios

3 028 718

51 252

16 789

31 851

48 640

3 013

3 013

Mercadorias
Subprod., desp., resíduos e refugos
Total

3 610 355

278 747

Reversões

Saldo final

233 968

2 846 003

757 479

233 968

3 655 135
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15. Provisões, Passivos
contingentes e ativos
contingentes
QUADRO LIii
Desdobramento da conta
de provisões e explicitação
dos movimentos ocorridos
no exercício

Contas

Saldo
inicial

Reforço

Redução

Saldo final

0

1 087 932

0

1 087 932

8 684 368

55 794

4 973 902

3 766 259

8 684 368

1 143 726

4 973 902

4 854 191

Provisões para restruturações
Provisões para processos judiciais em
curso
Total

Foi criada uma provisão de 1,09 milhões de euros de acordo com o plano anunciado para encerramento da Livraria Camões no Brasil.
O valor das provisões para processos judiciais em curso, referente à impugnação
de processos de liquidação adicional de IRC dos anos de 1996-1997, foi reduzido
em 4,97 milhões de euros, na sequência de execução de parte dos valores das garantias bancárias. A INCM, apesar de não ter sido notificada pela Administração
Fiscal, interpôs recurso ao tribunal tributário através do seu mandatário.

16. Subsídios
governamentais
reconhecidos no Balanço
QUADRO Liv
Subsídios governamentais
reconhecidos no Balanço

Descrição
Sub. elementos óticos holográficos-N.25/00052
Sub. r. laboratório contrastaria Lx-07/00194
Total

Valor líquido

Valor amortização do ano

5 485

914

15 229

2 538

20 714

3 452

Descrição
Indemnização compensatória ~ acesso universal
e gratuito ao Diário da República Eletrónico e défice das Contrastarias
Total

Valor Líquido
2 650 000
2 650 000
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17. Imposto sobre
o rendimento

QUADRO Lv
impostos diferidos
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As diferenças temporárias entre o valor contabilístico dos ativos e passivos e
a correspondente base fiscal foram registadas conforme disposto na Diretriz
n.º 28 ~ impostos sobre o rendimento.

Descrição

Valor a acrescer ou reduzir

Provisões não dedutíveis para além dos limites legais

54 755

40 % do aumento das reintegrações resultantes da reavaliação
dos ativos fixos tangíveis

(2 200)

Diferença entre amortizações dos ativos fixos tangíveis
revalorizados e as amortizações aceites fiscalmente

(227 973)

Benefícios pós-emprego

1 092 382

Efeitos nos capitais próprios decorrentes da adoção
pela primeira vez das IFRS

(958 426)

18. Movimentos ocorridos
nas rubricas de dívidas a
receber
QUADRO Lvi
Movimentos ocorridos
nas rubricas de dívidas
a receber

Contas

Saldo inicial

Reforço

Reversões

Saldo final

420 955

606 768

- 31 949

995 774

1 726 030

206 622

2 146 985

813 390

Dívidas de terceiros
Clientes de cobrança
duvidosa
Outros devedores
Total

1 932 652
- 31 949

2 928 426
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19. Valor global das
dívidas de cobrança
duvidosa
QUADRO Lvii
Valor global das dívidas
de cobrança duvidosa

Designação

Valor

Clientes de cobrança duvidosa

995 774

Encontram-se provisionados a
totalidade dos valores.

Devedores diversos

20. Remunerações dos
Órgãos Sociais

As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais, no exercício findo
de 31 de dezembro de 2011, foram:

QUADRO Lviii
Remunerações dos Órgãos
Sociais

Designação

1 932 652

Cons. Administ. Out. órgãos sociais

Remunerações

379 281

Encargos sem remunerações

Total

5 250

384 531

79 377

79 377

Custos ação social

2 136

2 136

Outros

2 183

2 183

Total

462 977

5 250

468 227

21. Discriminação dos
Custos e Rendimentos
de Financiamento
QUADRO LiX
custos e rendimentos
de financiamento

Proveitos e ganhos

2011

2010

Juros obtidos:

Gastos e perdas

2011

2010

Juros suportados:
6 245

2 940

Empréstimos
bancários

1 109 971

370 415

Depósitos a prazo

3 548 295

1 243 819

Juros leasing

18 573

13 776

Outras aplicações
financeiras

178 202

159 620

Outros juros

74 911

65 996

Outros juros

462 977

5 250

Outros gastos
financiamento

1 200

3 732 743

1 406 380

Total

1 204 656

Depósitos à ordem

Total

450 187
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O capital social é de € 27 445 000 e é representado por 5 500 000 ações escriturais
e nominativas, com o valor nominal unitário de € 4,99.
Sendo uma sociedade cujos títulos não são objeto de negociação pública, não
elaborando contas consolidadas, mas fazendo parte do perímetro de consolidação
da Parpública SGPS, S. A., a INCM cumpre com o disposto no Decreto-Lei
n.º 35/2005, de 17 de fevereiro.

23. Volume de Emprego

O número médio anual total de pessoas ao serviço da empresa é de 693.
Em 31 de dezembro de 2011 existiam 686 pessoas.

24. Informações
exigidas por diplomas
legais

QUADRO LX
Custos com funcionamento
do Conselho Geral
de Trabalhadores
e Delegados Sindicais

Designação

Valor

Fornecimentos e serviços externos

1 696

Amortizações ~ equipamento administrativo

159

Remunerações:
CGT

7 999

Delegados sindicais

3 523

Total

13 377
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25. Outras Informações

QUADRO LXviI
quadro resumo
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Encontram-se igualmente, em 31 de dezembro de 2011, sob a responsabilidade
da empresa e propriedade do Estado, moedas metálicas Euro conforme quadro
resumo:
Valor facial

N.º moedas

Valor facial

€ 0,05

12 080 000

604 000

€ 0,20

8 546 000

1 709 200

€ 0,50

21 208 000

10 604 000

€1

19 637 500

19 637 500

€2

5 032 500

10 065 000

Total

42 619 700

Existem na empresa barras de prata não homogéneas e artefactos apreendidos
de ourivesaria, com metal nobre incorporado, que não têm valor comercial na sua
forma original. Há um inventário qualitativo destas peças, que as subdividiu em
cinco tipos:
•

Artefactos ~ valor histórico/artístico;

•

Artefactos ~ fundir;

•

Sucata;

•

Artefactos ~ joalharia;

•

Relógios metal precioso.

Pela sua natureza, relativamente às mesmas, não consta uma estimativa de valor
atribuída.
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D ~ Governo da Sociedade
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I. Governo da Sociedade

1. Missão, objetivos
e políticas da empresa

A INCM, enquanto parte integrante do Setor Empresarial do Estado, tem como
missão desenvolver, produzir e fornecer bens e serviços essenciais ao bom
funcionamento das relações das pessoas e organizações entre si e com o Estado,
que requerem a incorporação de elevados padrões de segurança como garantia
da sua autenticidade e fiabilidade.
Estas orientações estão consagradas 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 objetivos é efetuada pelo acionista, PARPÚBLICA ~ Participações Públicas (SGPS), S. A., ao
qual é fornecida a informação suficiente para o efeito, já que resulta de processos de controlo de gestão internos e de fluxos de informação desenhados pelos
serviços do acionista 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 Fiscal Único/
ROC.
O acionista, através do SIRIEF ~ Sistema de Recolha de Informação Económico-Financeira, obtém toda a informação geral e estável sobre a empresa e execução
orçamental trimestral.
Para o cumprimento da missão e objetivos de que a INCM está incumbida, bem
como para definir estratégias de sustentabilidade nos domínios económico, social
e ambiental, a empresa contou com um processo de planeamento a três níveis:
•

Estratégico;

•

Tático;

•

Operacional.

A análise efetuada ao contexto externo e interno da INCM no plano estratégico
2011-2012 torna clara a necessidade da empresa diversificar e alargar a sua rede
de clientes e a sua gama de produtos e de serviços e de dar especial atenção
aos aspetos condicionantes da produtividade e da competitividade. Igualmente
relevante é a afirmação da marca e a incorporação das boas práticas da sustentabilidade nos processos de negócio.
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Os objetivos estratégicos definidos dão resposta a estas cinco grandes preocupações:

2. Regulamentos internos
e externos a que a empresa
está sujeita

•

Lançar novos negócios;

•

Desenvolver novos produtos e serviços;

•

Melhorar a competitividade;

•

Afirmar a marca INCM;

•

Incorporar as boas práticas da sustentabilidade nos processos de negócio.

A INCM, S. A., está sujeita a regulamentos internos, 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 compensatório;

•

Recrutamento e seleção de pessoal;

•

Normas sobre o Museu Numismático;

•

Despesas com deslocações e viagens profissionais;

•

Regulamento de contagens físicas de existências;

•

Regimes das faltas por doença, para assistência 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;

•
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•

Normas de aceitação de cheques;

•

Regime de utilização de viaturas da empresa;

•

Procedimentos relativos a formação profissional ~ análise e aprovação
dos pedidos de formação;

•

Comissão de serviço;

•

Contrastarias ~ fiscalização externa;

•

Contratos de prestação de serviços;

•

Pedido de concessão ou de prorrogação de licença sem retribuição.
Procedimentos;

•

Impressos. Modelos de utilização interna;

•

Moedas. Distribuição gratuita;

•

Comissão de desenvolvimento;

•

Comissão de planeamento;

•

Movimentações de colaboradores com alteração de funções;

•

Aprovação de obras e aquisições de equipamentos. Atualização 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 AA. EE.;

•

Níveis de retribuição por mérito. Prémio de assiduidade. Cláusula 93.ª dos AA. EE.;

•

Regulamento para vendedores;

•

Efeito disciplinar de atrasos injustificados;

•

Trabalho gravoso ~ proteção individual;

•

Funções e competência dos chefes de produto;

•

Regulamento de higiene e segurança no trabalho;

•

A comunicação na INCM;

•

Trabalho por turnos;

•

Regulamento dos trabalhadores-estudantes da INCM;

•

Regulamento da biblioteca profissional da INCM;

•

Planeamento geral: instrumentos de gestão previsional;

•

Modelo de governação e estrutura organizacional.
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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
financeiro e fiscal mais favorável.
Diplomas legais de 2011 cujo conteúdo afetou sob qualquer forma a atividade da
empresa em 2011:
•

Indemnização compensatória ~ Resolução do Conselho de Ministros
n.º 53/2011;

•

Publicação do Diário da República ~ Resolução do Conselho de Ministros
n.º 8/2011, despacho n.º 9162/2011;

•

Emissão, cunhagem, colocação em circulação e comercialização de moeda
metálica ~ Portaria n.º 253/2011;

•

Modelo de etiqueta videograma ~ Portaria n.º 277-A/2011.

3. Informação sobre as
Durante o ano de 2011 as transações mais importantes com a empresa associada,
transações relevantes
Multicert ~ Serviços de Certificação Electrónica, S. A., encontram-se no
com entidades relacionadas quadro seguinte:

Quadro LXii
RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Descrição
Aquisição de serviços (consultoria, certificação, manutenção
e transferência tecnológica)

Valor
€ 1 229 258,70
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4. Informação sobre outras A INCM, S. A., dispõe de procedimentos de compra de aplicação permanente,
transações
que regulamenta todas as aquisições de bens e serviços, de acordo com o Código
de Contratos Públicos.
Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços
Após a entrada em vigor do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, a INCM procedeu às necessárias modificações dos seus procedimentos internos de compras. Além da adaptação de
toda a documentação afeta à contratação, foram centralizados na então criada
Direção de Compras o desenvolvimento da maioria dos processos de compras
de bens, serviços e empreitados efetuados na empresa.
A INCM desenvolve a sua atividade em ambiente industrial, sendo que a maior
parte dos seus fornecedores nas compras diretas se encontra fora de Portugal
e opera em segmentos de mercado muito específicos, como os materiais com
características de segurança, os quais são incorporados nos produtos mais emblemáticos da empresa. Neste campo, a experiência acumulada até esta data
demonstra uma considerável dificuldade de adaptação destes fornecedores às
regras de contratação pública, o que tem vindo a influenciar negativamente a
atividade.
A maioria das categorias de compras indiretas são semelhantes e transversais a
outros organismos públicos ou do Setor Empresarial do Estado que desenvolvem
a sua atividade de compras em ambiente de contratação pública. Algumas dessas
categorias são adquiridas pela INCM ao abrigo do Sistema Nacional de Compras
Públicas (SNCP).
Universo das transações que não tenham ocorrido em condições de mercado
Devido às várias áreas de negócio e diversas atividades, o perfil das necessidades
da INCM caracteriza-se por alguma dispersão das fontes de abastecimento, o que
resulta em valores de compras que geralmente não superam os limiares comunitários para concurso público (atualmente em € 200 000,00). Do universo de
contratações (193) concluídas em 2011, apenas 4,1 % de processos se situou acima
deste limite, tendo sido contratados por ajuste direto através dos mecanismos
previstos na lei ou de um concurso público, o qual foi desenvolvido para aquisição de energia elétrica. Não obstante essa realidade, sempre que é tecnicamente
possível, são comparadas outras alternativas para previamente munir o processo
de decisão com informação de mercado.

80 000,00

8 700,00

17 400,00

30 000,00

258269

258277

259577

259828

10 764,26

12 000,00

257963

272424

8 100,00

257860

17 830,00

8 369,79

257842

239187

7 165,20

239189

145 000,00

41 000,00

255534

264545

6 000,00

252673

33 000,00

15 370,00

251254

28 800,00

12 738,00

246999

260295

554 200,32

246809

263594

Preco
contratual
(euros)

Número AD
publicado

da

Meridian Services International Limited

CLIMOBRA Inst. Técnicas de Climatização, L.da

Capgemini Portugal

Maria Constança do Carmo da Câmara Bobone

Lana Papiers Speciaux

Pricewaterhouse Coopers Assessoria e Gestão, L.
da

Orgacard Portugal Cartões e Sistemas Inteligentes, L.da

Textype Artes Gráficas, L.

Logicati Portugal, S. A.

DEEP STEP

Orgacard Portugal Cartões e Sistemas Inteligentes, L.da

MODERNILUX Instalações Elétricas, L.da

OMEP Obras, Medições e Projetos, L.da

SOFTINSA

MSL Multiconsultoria e Seleção, L.
da

Orgacard Portugal Cart. Sist. Inteligentes, L.da

RAPAMATO Serviços Florestais, L.da

Compañia Europea de Cospeles, S. A.

Fornecedor

10-01-2011
20-01-2011

Chips EMV Silver
Prestação de serviços de consultoria na área de gestão de recursos
humanos

Chips para cartões bancários

10-02-2011
11-02-2011

Chips para cartões bancários
Estudo com vista a avaliação de empresa

14-01-2011

28-02-2011

Fornecimento e montagem de aparelhos de ar condicionado
Penetration Testing Services

04-02-2011

04-02-2011

Aquisição de serviços de consultoria e avaliação de capacidades e de
empresas no âmbito do projeto de gestão documental e custódia de
arquivo

Aquisição de serviços linguísticos na área da tradução de inglês e
francês com vista à criação, desenvolvimento e manutenção do projeto Trad-lure

31-01-2011

04-02-2011

Execução de catálogos

Papel laser com marca de água

18-01-2011

Implementação de SAP Acess Control

09-01-2011

01-02-2011

Remodelação instalações elétricas em secções da Unidade Gráfica
Prestação de serviços de comunicação institucional (renovação de
contrato)

25-01-2011
08-02-2011

Reparação de pintura de paredes e teto na Sala Grande da Cunhagem

20-01-2011

05-01-2011

Prestação de serviços de manutenção de floreiras e jardins (renovação
de contrato)

Prestação de serviços de consultoria no processo de reengenharia industrial ~ extensão à área das compras e operações logísticas

03-01-2011

Data
de celebração
do contrato

Aquisição de discos para a produção de moeda corrente de €0,01,
€ 0,02 e € 0,05.

Objeto do
contrato
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88 837,50

7 240,72

23 721,26

5 365,44

5 500,00

5 193,20

22 386,00

153 400,00

6 480,00

27 078,00

14 000,00

47 400,00

22 360,00

6 000,00

6 520,35

16 260,00

10 560,00

49 788,00

5 322,24

44 085,20

24 600,00

8 000,00

9 850,00

239714

273068

273091

275225

324210

276058

276713

279349

279394

279521

282362

282372

282386

282891

282926

284061

284752

252126

288315

288758

289110

289903

289922

Arquiprojecta Projetos de Arquitetura e Engenharia, L. da

EDP Serviços

Soporcel Sociedade Portuguesa de Papel, S. A.

Renova Fábrica de Papel do Almonda, S. A.

STAR Serviços Linguísticos, L. da

IPAGSA Industrial, SL Sucursal em Portugal

WLB Work Life Balance

Inspectorate Ghent NV

LCPOWER Luís Carneiro, Soluções Energia, S. A.

Melzer Maschinenbau, G. m. b. H.

Soporcel Sociedade Portuguesa de Papel, S. A.

Soporcel Sociedade Portuguesa de Papel, S. A.

Soporcel Sociedade Portuguesa de Papel, S. A.

Glintt ~ Technology Enabled Services, S. A.

Universal Afir Aços Especiais e Ferramentas, S. A.

GEMALTO, S. A.

Manipulados Del Ter, S. A.

Instituto Soldadura e Qualidade

Copigés Sistemas de Identificação, S. A.

Modernilux Instalações Elétricas, L.da

PROSONIC, S. A.

PROSONIC, S. A.

CLIMOBRA Inst. Técnicas Climatização

28-04-2011

Projeto de arquitetura e especialidades para remodelação dos balneários masculinos

11-04-2011
10-02-2011

Acompanhamento do acordo de racionalização, no âmbito do Sistema
de Gestão de Consumos Intensivos de Energia (SGCIE) pelo período
de oito anos

Papel FC laser 70 g

19-04-2011

12-04-2011
Papel reciclado 115 g

05-04-2011
Tradução de português para inglês de documentos para o site da INCM

16-03-2011

06-04-2011

31-03-2011

15-03-2011

24-03-2011

24-03-2011

01-02-2011

10-01-2011

01-02-2011

28-02-2011

01-03-2011

23-03-2011

Aquisição de chapas térmicas e consumíveis

Prestação de serviços de apoio em diversas áreas com o objetivo de
facilitar a conciliação entre a vida pessoal e profissional

Prestação de serviços de consultoria de peritos ~ operação de
fundição de metal

Substituição de baterias

Peça máquina Melzer

Papéis FC 70 g 350 mm e FC laser 90 g 240 mm

Papel FC laser 90 g 458 mm

Papel FC 70 g 350 mm

Glintt ~ Technology Enabled Services, S. A.

Aquisição de varão de aço

Aquisição de Sistema de Personalização de Documentos de
Identificação de Cabo Verde

Papel térmico autocolante

Serviços de calibração de vários equipamentos laboratoriais

18-03-2011

21-03-2011

Fornecimento e montagem de um quadro elétrico
Aquisição de serviços de consultoria para software e hardware no
ambiente EMV

04-03-2011

04-03-2011

25-03-2011

Fornecimento de equipamentos para sistema de videovigilância e
serviços de instalação

Aquisição e montagem de equipamentos de segurança ~ Data Center
EMV

Aquisição e montagem aparelho ar condicionado Chiller
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1 683 531,30

12 639,86

6 000,00

8 000,00

17 076,98

305453

305602

306492

306952

22 592,00

301505

304594

28 500,00

300449

545 316,21

43 500,00

298545

265809

21 613,30

297390

7 920,00

14 673,31

297249

11 475,00

9 836,77

296430

302853

37 000,00

293627

302836

55 000,00

293343

12 863,00

45 756,00

293319

8 263,78

8 700,00

293005

301694

10 860,00

291740

301718

8 051,98

291682

da

da

da

da

Sousa Pedro

Carlos Alberto Pestana Barros

Cryptomathic, G. m. b. H.

Randstad Portugal

Münze Österreich, AG. ( Austrian Mint)

CPCis

Torraspapel Portugal, L.da

Orgacard Portugal Cartões e Sistemas Inteligentes, L.

Mühlbauer, AG.

Mühlbauer, AG.

Orgacard Portugal Cartões e Sistemas Inteligentes, L.

Inapa Portugal Distribuição de Papel, S. A.

MAINLEVEL Information Technology, L.

Torraspapel Portugal, L.da

Antalis Portugal, S. A.

National Instruments Portugal

MERCER (Portugal) Recursos Humanos, L.da

NEUMAX Lusitana, L.da

WORKWELL, L.da

Orgacard Portugal Cartões e Sistemas Inteligentes, L.

António Coelho Dias, S. A.

Prado Cartolinas da Lousã, S. A.

Aquisição de equipamento de limpeza de hologramas
Avaliação técnico-atuarial e respetiva contabilização segundo o
normativo IAS 19

24-05-2011

Papel autocolante 80 g

Execução da empreitada que tem por objeto o fornecimento e instalação de sistema de climatização do tipo VRV

Estudo do mercado das moedas de coleção

Onsite Professional Services for Consultant configuration and support
for the Cardink product

Contratação de trabalhador em regime de trabalho temporário para a
loja

Aquisição de discos de metal precioso (tipo S Au 99,9 % e tipo V Au
99,9 %)

18-05-2011

21-04-2011

22-03-2011

30-05-2011

20-05-2011

04-05-2011

24-05-2011

Chips para cartões bancários
Prestação de serviços inerentes ao licenciamento, atualização e manutenção de software Microsoft

17-05-2011

23-05-2011

Manutenção de máquina CP 2015

Upgrade de CMT 6530 de M4 para M3

25-03-2011

Aquisição serviços INCM EMV certification pre-perso e perso update

01-04-2011

Prestação de serviços de consultoria no âmbito da certificação
lógica EMV ou de novos projetos na área de Marketing Estratégico e
Desenvolvimento

19-05-2011

12-05-2011

Papel autocolante mate laser 70 g e cartolina cromo mate uma face 300 g

Papel autocopiativo CFB 87 g

12-05-2011

Papel couché semimate 150 g

25-03-2011

18-04-2011
02-05-2011

Serviços especializados de ginástica laboral com vista à melhoria da
qualidade de vida e bem-estar

Software e formação

04-05-2011
20-04-2011

Chips para cartões bancários

20-04-2011

02-05-2011

Execução de catálogos

Cartolina CLA 190 g
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1 138 222,58

17 205,00

318475

318722

8 721,00

12 494,16

316747

322512

11 277,00

316731

69 000,00

50 086,40

315960

321935

13 291,14

6 770,00

11 250,00

312848

313342

41 310,00

11 797,96

312841

321772

36 800,00

312674

321761

7 584,16

312141

69 392,80

340 200,00

311824

321715

Hewlett-Packard, L.

7 739,55

311381

55 787,52

35 200,00

310670

5 860,00

13 260,00

308418

319421

8 910,00

308310

320444

J. Vilaseca, S. A.

8 523,00

308289

da

Orgacard Portugal Cartões e Sistemas Inteligentes, L.da

Unisys (Portugal) Sistemas de Informação, S. A.

António Coelho Dias, S.A.

Orgacard Portugal Cartões e Sistemas Inteligentes, L.

Papierfabrik Louisenthal, G. m. b. H.

Textype Artes Gráficas, L.da

da

Allgemeine Gold und Silberscheideanstalt, AG.

Inapa Portugal Distribuição de Papel, S. A.

Torraspapel Portugal, L.da

Hewlett-Packard Portugal, L.da

Arjowiggins Security SAS

Encadernadora Moderna

Randstad

Mühlbauer, AG.

M. J. M. Ourives, L.
da

Eurocoin Recycling, AG.

Guarro Casas, S. A.

Arjowiggins Security SAS

Orgacard Portugal Cartões e Sistemas Inteligentes, L.da

RPO Produção Gráfica, L.
da

Listopsis Tecnologias de Informação, L.da

Labosistema Com. Equip. Proj. Lab. Indústria, L.da

22 003,00

307070

LANA Papiers Speciaux

36 953,28

307044

28-02-2011
12-04-2011
03-06-2011

Softwares
Folhetos
Chips para cartões bancários

21-06-2011

Cartolina cromo mate

29-06-2011

05-07-2011

Serviços de 1.ª linha de helpdesk suporte local (Deskside Support)
Serviços de instalações, moves, alterações, adições (Desktop
Management) ~ IMAC gestão de equipa
Chips para cartões bancários

05-07-2011

01-07-2011
Execução de revista

Chips para cartões bancários

11-05-2011

Execução de catálogos

15-06-2011

08-06-2011

Assistência técnica aos equipamentos distribuídos à cliente
Aquisição de papel para passaportes

12-05-2011

20-06-2011

Papel OCR 90 g

Aquisição de discos de metal precioso (discos Au 99,9 %, tipo Q1)

21-06-2011

08-06-2011

Prestação de serviços e assistência técnica a sistemas e servidores HP
Papel couché semimate

09-06-2011

06-06-2011

16-06-2011

Fio de costura para passaportes

Acabamento de livros

Contratação de seis técnicos administrativos D, nível 10, em regime de
trabalho temporário

12-05-2011

24-05-2011

Peças metálicas
Prestação de serviços de manutenção preventiva (equipamentos
Muehlbauer)

31-05-2011

15-03-2011

Aluguer de equipamento de destruição e separação de metais

Capas para cadernetas bancárias

20-05-2011

04-05-2011

Câmara de ensaios

Papel de segurança 171 g

18-04-2011

Papel marca água
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5 606,00

19 662,53

6 580,00

7 521,29

23 738,40

13 150,00

8 090,80

29 840,00

98 675,16

10 500,00

339083

339123

339159

339186

339203

339226

340346

341534

341706

64 900,00

332432

7 835,00

56 284,00

331846

351230

70 005,60

331714

338871

17 400,00

328808

35 939,88

8 880,00

328799

336487

14 825,00

326422

22 482,00

35 232,00

325246

13 950,00

5 500,00

275887

334323

12 943,75

323888

334020

8 490,83

323273

da

António Coelho Dias, S. A.

Bayer MaterialScience, AG.

Henrique Cayatte Design, L.da

Mühlbauer, AG.

Torraspapel Portugal, L.da

Neenah Lahnstein, G. m. b. H.

MAGCOP (Porto) Distribuição Equip. Gráficos, L.da

Gustavo Cudell, L.da

Mühlbauer

Daigraf, S. L,

Norton Consultancy Limited

Randstad Recursos Humanos, S. A.

Henrique Leonardo Mota

Galp Gás Natural, S. A.

Novabase IMS

Softinsa Engenharia de Software Avançado, L.

Guarro Casas, S. A.

Orgacard Portugal Cartões e Sistemas Inteligentes, L.da

Prologica Sistemas Informáticos, S. A.

Copigés Sistema de Identificação, S. A.

Fibermark Red Bridge Ltd.

Copigés Sistemas de Identificação, S. A.

Portlaser Technology, L.da

Tecnilab Portugal, L.da

Fornecimento de gás nas instalações da INCM

Impressão e acabamento de livros

29-07-2011

03-08-2011

31-05-2011
Aquisição de filmes de policarbonato utilizados no processo de fabrico
de diversos documentos de identificação (cartão do cidadão, cartões
tacográficos, cartas de condução, títulos de residência)

05-08-2011
Execução do design global da exposição «O escudo, a nova unidade
monetária da República»

05-08-2011
Peça máquina Muehlbauer

09-08-2011

Aquisição papel autocopiativo

09-06-2011

Peças máquina de impressão KBA
Aquisição de cartolina Neobond 200 g

22-07-2011
06-06-2011

Substituição/montagem tubagem hidráulica

14-06-2011

31-05-2011

02-08-2011

18-07-2011

05-07-2011

Peças para máquina

Aquisição cola alta pressão

Serviços de auditoria

Contratação em regime de trabalho temporário de seis técnicos administrativos D

Aluguer de viatura

17-07-2011

18-07-2011

Prestação de serviços de suporte de sistemas operativos e plataformas
de virtualização
Prestação de serviços de administração de SAP e base de dados

18-07-2011

Aquisição de capas para cadernetas bancárias

15-07-2011
19-07-2011

Chips para cartões bancários

01-07-2011

15-04-2011

15-06-2011

16-06-2011

08-07-2011

Renovação do licenciamento antivírus ~ McAfee

Aquisição de serviços de manutenção ao sistema de envelopagem de
cartões

Capas para passaporte

Aquisição de serviços de consultoria para software e hardware no
ambiente EMV

Equipamento de gravação a laser

Instalação de válvula redutora de pressão de caudal de água
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UPM Raflatac Oy

Albano R. N. Alves Distribuição de Papel, S. A.

7 898,47

8 579,26

10 475,00

12 350,00

343520

343532

343545

346209

7 690,00

6 010,00

364728

364837

9 008,00

361771

9 800,00

6 710,00

361766

364031

16 853,90

361459

6 232,00

65 671,00

360567

7 098,00

6 678,00

358625

362784

77 900,00

357565

362419

Gemalto, S. A.

76 677,36

353826

35 000,00

5 606,00

338884

19 395,50

7 850,00

350158

361827

54 034,32

349189

362341

Falex Equipamentos e Serviços, L.

6 750,00

348810

da

Copigés Sistemas de Identificação, S. A.

AON Portugal Corretores de Seguros, S. A.

Logicati Portugal, S. A.

Daigraf, S. L.

Falex Equipamentos e Serviços, L.
da

Nefab RA Produtos de Embalagem, S. A.

Inspectorate Ghent NV

Albano R. N. Alves Distribuição de Papel, S. A.

Orgacard Portugal Cartões e Sistemas Inteligentes, L.da

Falex Equipamentos e Serviços, L.da

Unicam Sistemas Analíticos, L.da

J. Vilaseca, S. A.

Daigraf, S. L.

Carlos Correia Gomes, Construções, L.da

Sempsa Joyeria Plateria, S. A.

Secaud Limited

Cryptomathic, G. m. b. H.

6 558,00

9 000,00

321638

348750

Zenith Print & Packaging, Ltd.

Informática El Corte Inglês, S. A.

Informática El Corte Inglês, S. A.

Sousa Pedro Projetos e Gestão de Instalações Técnicas, S. A.

14 275,36

342077

Torraspapel Portugal, L.da

21 750,00

341952

09-08-2011
02-09-2011

Aquisição de equipamento de ensaio e adesão a 180 graus
Chips para cartões bancários

Fita transferência térmica branca

Subscrição de seguro responsabilidade ambiental

Trabalhos especializados de informática

20-10-2011

31-08-2011

06-07-2011

17-10-2011

09-08-2011

Equipamento papéis autoadesivos LT-1000
Aquisição de cola Ps 500

17-02-2011

Aquisição de caixas de madeira 780 mm × 580 mm × 580 mm

05-09-2011

09-08-2011

Equipamento de ensaio de alta velocidade com software incluído
Serviços de desenvolvimento ~ Minidriver para Windows

10-10-2011

Prestação de serviços de consultoria de peritos ~ renovação do contrato

30-09-2011

22-09-2011

Aquisição de um espetrómetro de emissão de plasma ~ modelo
ICAP6300 e um kit de consumíveis

Papel de cópia e impressão

20-09-2011

06-08-2011

14-09-2011

24-08-2011

18-08-2011

13-07-2011

24-08-2011

22-08-2011

30-06-2011

20-07-2011

25-03-2011

22-08-2011

24-08-2011

Aquisição de papel de segurança para cadernetas bancárias 50 000 kg
(105 g 400 mm) em bobine e 420 000 folhas (em balote)

Cola de impressão alta frequência amarela

Repavimentação do piso do paiol, numa área de 310 m2

Aquisição de discos de metal precioso para amoedação de moedas
comemorativas

Serviços de auditoria

Prestação de serviços ~ Workshop Cardink Solution

Aquisição de consumíveis de escritório/economato

Papel autocolante 80 g em bobina

Carteira para moedas

Impressoras

Equipamento informático diverso

Fornecimento e montagem de AC

Aquisição de papéis autocopiativos
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Portucel Soporcel Fine Paper, S. A.

Soporcel Sociedade Portuguesa de Papel, S. A.

46 600,00

976 250,00

9 502,50

65 600,00

367126

369617

370698

370707

da

Orgacard Portugal Cartões e Sistemas Inteligentes, L.

Pro Gravur, AG.

44 005,77

24 750,00

25 609,50

11 160,00

20 349,00

13 365,00

82 500,00

20 049,12

7 650,00

29 248,10

17 500,00

22 000,00

40 495,00

5 854,50

30 000,00

10 797,11

19 440,00

373696

374348

374368

374862

375532

377672

377676

379854

379870

379970

380051

381392

381737

381744

381772

382385

386948

da

10 584,00

373600

da

da

da

MOVEHELI Equipamentos de Elevação, L.

OMEP Obras, Medições e Projetos, L.da

Steinbichler Portugal, L.

Ruhlamat, G. m. b. H.

Mühlbauer, AG.

Neofrank Equipamentos e Serviços, L.

Arjowiggins Security SAS

Antalis Portugal, S. A.

Rofinbaasel España

António Coelho Dias, S. A.

da

Orgacard Portugal Cartões e Sistemas Inteligentes, L.

Etiforma Soc. Europeia de Etiquetas, L.

Neenah Lahnstein

Torraspapel Portugal, L.da

Walcownia Metali Dziedzice

Movex

Tenidil, L.da

da

34 534,32

348471

Daigraf, S. L.

69 951,64

7 464,00

372302

372866

Torraspapel Portugal, L.

Gemalto, S. A.

Sprint Impressão Rápida, L.da

Horto do Campo Grande, S. A.

13 782,00

327310

CECO Compañia Europea de Cospeles, S. A.

673 923,12

365661

14-11-2011

Chips para cartões bancários

25-10-2011
26-09-2011
22-11-2011
24-11-2011
17-11-2011

Reparação equipamento segurança Ruhlamat
Aquisição de um sistema de digitalização 3D
Beneficiação e pintura do armazém de produtos acabados da INCM
Aluguer de dois empilhadores a gás

20-10-2011

Máquinas para selar
Aquisição e instalação de díodos laser para máquina Mühlbauer

21-10-2011

Fio de costura para passaporte

31-10-2011

21-11-2011

Chips para cartões bancários
Aquisição de chapas de laminagem

18-11-2011

14-11-2011

Aquisição de papel couché semimate duas faces 150 g

Aquisição de duas máquinas laser EasyJewel destinadas às
Contrastarias

27-10-2011

30-09-2011

Acabamento de bobinas
Execução de livros

13-04-2011

31-03-2011

Papel autocopiativo CFB 90 g
Cartolina Neobond 200 g

04-11-2011

27-10-2011

Aquisição de discos, para a produção de moedas comemorativas,
CuNi tipo I

Aluguer de módulos pré-fabricados

25-10-2011

Consumíveis de informática/impressão

02-11-2011
31-10-2011

Cola de impressão alta frequência amarela PS 500

Aquisição de papel FC laser 70g e FC laser 90 g

04-11-2011

03-11-2011

Papel couché arte mate duas faces 150 g
Papel FC laser 70 g

18-10-2011

Chips e inlays para documentos de identificação de Cabo Verde

01-10-2011
04-10-2011

Impressão e acabamento de livros

19-10-2011

Manutenção de floreiras e jardins

Aquisição de discos para a produção de moeda corrente de € 0,01,
€ 0,02 e € 0,05
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13 000,00

9 000,00

21 850,00

441341

441504

441519

119 599,56

7 420,00

425342

441769

8 195,00

408744

11 900,00

23 200,00

407791

5 658,92

5 100,00

407563

441579

15 000,00

401937

441536

21 980,00

23 050,00

16 560,00

398234

398256

14 170,75

398208

400132

26 282,17

18 258,53

397329

398163

Esteves da Silva, L.

39 500,00

397262

33 000,00

5 990,00

396454

496 390,70

26 220,00

395051

397472

13 060,00

394901

397966

Gallazzi, S. p. A.

10 510,00

390261

Priberam Informática, S. A.

da

da

Walcownia Metali Dziedzice, S. A.

Münze Österreich, AG.

Zenith Print & Packaging, Ltd.

Listopsis Tecnologias de Informação, L.

G. C. E. Livrarias, S. A.

Deloitte Consultores, S. A.

Opsec Security, Ltd.

Fernandes & Terceiro, S. A.

Orgacard Portugal Cartões e Sistemas Inteligentes, L.

Identipor Sist. Gestão Industrial, L.da

STECinstruments Sist. Técn. Equip. e Consumíveis, L.da

Torraspapel Portugal, L.da

Neenah Lahnstein, G. m. b. H.

Gráfica Maiadouro, S. A.

Gallazzi, S. p. A.

Sociedade Portuguesa do Ar Líquido, L.da

Orgacard Portugal Cartões e Sistemas Inteligentes, L.da

da

Soporcel Sociedade Portuguesa de Papel, L.da

António Coelho Dias, S. A.

Yunit Serviços, S. A.

Copigés Sistemas de Identificação, S. A.

Copigés Sistemas de Identificação, S. A.

Glintt Tecnology Enabled Services, S. A.

6 659,12

5 333,19

389481

Randstad Portugal

23 959,92

389991

388447

Alphagaz 1 Argon L Smartop 50

28-12-2011
14-03-2011

Três rebobinadores elétricos para etiquetas
Chips para cartões bancários

Discos metálicos

Discos metálicos

02-08-2011

22-11-2011

04-11-2011

30-12-2011

Equipamento informático
Embalagens de cartão

11-10-2011

27-12-2011

09-09-2011

Serviços de publicidade

Consultoria UCO

Foils holográficos para estampagem a quente

07-10-2011

08-12-2011

Aquisição forno copelação Carbolite

Impressão e acabamento de livros

11-11-2011
14-12-2011

Papéis autocopiativos

03-11-2011

Cartolina Neobond 200 g

Execução de catálogos

03-11-2011

25-02-2011

Aquisição de 973 315 chips EMV Gold e Silver para cartões bancários
Filme de PVC core opaco 320 microns

18-11-2011
21-12-2011

Coleção de livros ~ direção de arte, paginação e artes finais

24-10-2011

28-07-2011

02-06-2011

12-12-2011

23-12-2011

16-11-2011

06-12-2011

17-11-2011

12-12-2011

Filmes de PVC core e overlay

Papel FC laser 90 g em bobinas

Execução de livros

Fornecimento e distribuição de cabazes de bens alimentares

Fita transferência térmica branca Evolis

Fita cores ymckt Datacard CP60

Renovação de serviços de suporte a licenciamento informático

Upgrade Flip 7 para Flip 8

Contratação de seis técnicos administrativos D, nível 10
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Lista de fornecedores que representam mais de 5 % dos fornecimentos e serviços
externos (superior a 1 milhão de euros)

Quadro LXiii
Lista de fornecedores que
representam mais de 5 %
dos Fornecimentos e serviços externos (superior a
1 milhão de Euros )

Designação

Valor

5. Indicação do modelo de
governo e identificação
dos membros dos órgãos
sociais

Em termos organizacionais, a INCM encontra-se estruturada por funções.

CTT ~ Correios de Portugal, S. A.

€ 1 656 550,69

Munze Osterreich Aktirngesellschaf

€ 1 608 633,24

Multicert ~ Serv. Certificação Electrónica

€1 229 258,70

No anexo encontra-se o organograma em vigor na INCM, em 31 de dezembro de
2011 e à data da emissão deste relatório.

Os órgãos sociais da empresa eleitos para o triénio de 2008-2010, e que se mantiveram em funções em 2011, são os seguintes:

Mesa da Assembleia Geral
- Presidente: Dr. Ernesto Mendes Batista Ribeiro.
- Vice-Presidente: Dr.a Ana Paula da Costa Ribeiro.
- Secretária: Dr.a Catarina Charters de Amaral Marques Fernandes Homem.

Conselho de Administração
- Presidente: Doutor 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
- António Maria Velez Belém ~ Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
Unipessoal, L.da (ROC n.º 96).
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Os pelouros dos membros do Conselho de Administração estiveram distribuídos
da seguinte forma:
Quadro LXiv
Pelouros dos membros do
Conselho de Administração

Membro

Áreas

Presidente Doutor Estêvão Rodrigues Pires de
Moura

- Marketing Estratégico e Desenvolvimento
- Compras
- Unidade Editorial
- Gabinete de Auditoria
- Controlo de Gestão
- Cooperação

Vogal Eng.º José Inácio Coelho Toscano

- Unidade Gráfica

Vogal Eng.º Renato Silva Leitão

- Unidade de Serviços Partilhados, que inclui:
- Finanças e Contabilidade
- Recursos Humanos
- Jurídicos
- Qualidade, Ambiente, Higiene e Segurança
no Trabalho
- Segurança e Apoio Geral
- Projetos e Obras
- Armazéns e Transportes
- Manutenção
- Organizações Representativas dos
Trabalhadores
- Secretariado do CA
- Áreas de suporte, que inclui:
- Direção de Sistemas de Informação

Vogal Eng.ª Isabel Pinto Correia

- Unidade de Moeda e Produtos Metálicos
- Museu

Vogal Dr. Pedro Garcia Cardoso

- Unidade de Contrastarias
- Unidade de Publicações Oficiais
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Outras informações sobre o modelo de gestão
Elementos Curriculares (Curricula)

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 (destaque)
Programa de Alta Direção de Empresas ~ PADE ~ AESE/Universidade de
Navarra.
Programa Management of People ~ INSEAD, Fontainebleau.

ATIVIDADE PROFISSIONAL
2008-[...]: INCM ~ Imprensa Nacional-Casa da Moeda ~ 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.
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1999-2000: consultor independente (domínio da gestão de recursos humanos)~
atividade 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. ~ diretor-coordenador (gestão
de recursos humanos e formação).
1980-1988: Caixa Geral de Depósitos ~ adjunto técnico (gestão de recursos humanos).

ATIVIDADE 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 de «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).
Formador certificado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (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 em Gestão Estratégica de Recursos Humanos, na disciplina de Gestão Estratégica de Recursos Humanos, no ISCTE (1993-1994).
Responsável pela docência do módulo de Gestão de Recursos Humanos, no curso
de pós-graduação 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).
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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 profissionais qualificados (200 horas).

OUTRAS AtividadeS
Membro da direção da Associação Portuguesa de Gestores e Técnicos de
Recursos Humanos ~ APG, tendo integrado a respetiva direção no biénio de
1991-1992.
Membro da Ordem dos Economistas.
Membro da direção, Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários, 1986-1987.
Membro da Associação Portuguesa de Gestores de Projeto ~ APOGEP, com a
responsabilidade pela área de «Projetos de recursos humanos», com assento na
respetiva direção.
Membro da Association Française de Ressources Humaines ~ AFGRH (Paris).
Membro do Centro de Estudos e Documentação Europeia ~ CEDE/ISEG.
Membro da direção do Centro de Estudos para as Novas Orientações Sociais ~
CENOS.
Membro da direção da Associação de Solidariedade e Desenvolvimento
Internacional ~ VITAE.

TEXTOS PARA PROVAS ACADÉMICAS
Gestão dos Recursos Humanos ~ Influências 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.
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PUBLICAÇÕES
Livros
Gestão de Recursos Humanos e Sociedade, Lisboa, Edições Sílabo, 1993.
Gestão dos Recursos Humanos, Influências 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 Auto
diagnóstico, in Barros C. e Gomes dos Santos, J. C. (ed.) (1997), As Instituições
Não-Lucrativas e a Ação Social em Portugal, Lisboa, Editora Vulgata.
Mutualismo e Solidariedade, in Barros C. e Gomes dos Santos, J. C. (ed.) (1998),
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 as Edições Sílabo: Os Samurais da Gestão (1993); As Melhores Práticas de
Gestão (1999).
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Eng.º José Inácio Coelho Toscano
Vogal do Conselho de Administração
Data e local de nascimento: 19 de setembro de 1948. Maceira, Leiria, Portugal.

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.
Formação nas áreas financeira e de gestão: IFB, IIAP, INA, ISG, UNL, UTL.
Idiomas estrangeiros: francês, inglês, espanhol.

FUNÇÕES PRINCIPAIS
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 ~ Direção-Geral do Tesouro, Ministério das Finanças: chefe de divisão
(interrupção em 1987-1988).
1987-1988 ~ Banco Interamericano de Desenvolvimento, Washington, DC, EUA:
administrador suplente, em representação de Áustria, Espanha, França, Israel,
Japão, Jugoslávia, Portugal e Suíça.
1989-1991 ~ Secretaria de Estado do Tesouro, Ministério das Finanças: chefe do
Gabinete.
1991-2000 ~ Direção-Geral do Tesouro, Ministério das Finanças: subdiretor-geral.
2000 — INCM — Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.: administrador.
2002 — MULTICERT — Serviços de Certificação Electrónica, S. A.: administrador,
em representação da INCM, S. A.
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2002-2011 — CERTIPOR — Sociedade Portuguesa de Certificados Digitais, S. A.:
administrador em representação da MULTICERT.
2011 ~ MULTICERT ~ Serviços de Certificação Electrónica, S. A.: presidente do
Conselho de Administração, em representação da INCM, S. A.

OUTRAS FUNÇÕES
1972-1974 — Revista Técnica, AEIST: administrador e diretor.
1989-1996 — GDP — Gás de Portugal, S. A.: presidente do conselho fiscal.
1991-1993 — BEI — Banco Europeu de Investimento, Luxemburgo: administrador
suplente (não residente), em representação de Portugal e Espanha.
1991-1997 — FCE — Fundo para a Cooperação Económica: vogal do conselho diretivo.

RESENHA DE AtividadeS
Instituto Superior Técnico — docência em Eletroquímica e Corrosão.
Reitoria da Universidade Técnica de Lisboa — assessoria de planeamento.
Direção-Geral do Ensino Superior — planeamento, orçamentação e cooperação
internacional.
Gabinete para a Cooperação Económica Externa — acompanhamento de
cooperação técnica e económica a Portugal; participação acionista de Portugal
nas instituições financeiras internacionais (IFI); participação das empresas
nacionais nas IFI.
Direção-Geral do Tesouro — responsável pela cooperação financeira internacional
a cargo do Ministério das Finanças: função acionista de Portugal nas IFI,
cooperação bilateral: concessão de apoios financeiros e reescalonamento da
dívida aos países lusófonos africanos e outros — Argélia, Federação Russa, exJugoslávia e países do Golfo afetados pela guerra; delegado nacional aos comités
comunitários de ajuda ao desenvolvimento do BEI e da Comissão Europeia;
representante e chefe de delegações nacionais a reuniões internacionais de
coordenação de ajuda.
CA do BID e do BEI: representação dos interesses dos países acionistas representados, participação na definição das políticas operacionais e na aprovação das
operações de financiamento.
CA da INCM, S. A.: responsabilidade pela Unidade Gráfica desde 2000, pela
Direção de Sistemas de Informação até 2009 e pela Unidade da Moeda de 2002 a
2005; coordenação de projetos; representação da INCM no CA da Multicert
desde 2002.
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ASSOCIAÇÕES
Ordem dos Engenheiros — membro efetivo.
SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social — membro do
conselho diretivo nos biénios de 1989-1991 e 1991-1993.

TRABALHOS PUBLICADOS
Participação em «Structures industrielles, changements technologiques et enseignement supérieur au Portugal» — UNESCO: IIPE, Paris 1983.
Conversão da dívida externa em investimentos produtivos — revista Elo, 1992.
A dívida externa e o processo de desenvolvimento em África e nos países lusófonos ~ 1.as Jornadas Empresariais de Agricultura Tropical, junho de 1995.
A dívida externa e o processo de desenvolvimento em África — revista Elo, 1995.
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Eng.º 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 14761.

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 Projeto de Edifícios (1980).
LNEC — Curso de Projetos/Estudos de Segurança contra Incêndio (1981).
IST — Seminário — Dimensionamento e Proteção 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 projeto Comportamento dos Materiais de
Construção ao Fogo e Planos de Emergência em Hospitais.

ATIVIDADE DESENVOLVIDA NO ÂMBITO PROFISSIONAL
Projetos de estabilidade.
Gestão de empreitadas e fiscalização para o setor 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 1.º Congresso da APAE — Associação
Portuguesa de Avaliações de Eng. — A Avaliação e a Indemnização no Imobiliário.
Participação em tribunais arbitrais — mediação e arbitragem de conflitos entre
empresas na área da construção civil.
Estudos e relatórios vários no âmbito da indústria da construção civil (indústria do
barro vermelho, Ytong, doc. de homologação, impermeabilizações, gessos, etc.).
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Estudo sobre a «Reorg. 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).
Diretor do Dep. de Projetos e Obras no SUCH/Ministério da Saúde (1989-1992).
Presidente do conselho técnico do SUCH/Ministério da Saúde (1990-1992).
Representante da Expo98 em comissões de arbitragem e em avaliações na Zona
de Intervenção da Expo98 (1994-1996).
Diretor de Dep. 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 Projetos de
Arquitetura para o Tagus Parque (2000).
Presidente do conselho fiscal nacional da Ordem dos Engenheiros (2003-2007).
Membro da Comissão de Análise das Propostas no Concurso Público
Internacional de Conceção e Execução de um Edifício Multiusos para a Câmara
Municipal das Caldas da Rainha (2005).
Presidente do júri em concursos de obras públicas.
Vogal do Conselho de Adm. da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (desde 2005).
Membro eleito da assembleia de representantes da Ordem dos Engenheiros
(desde 2007).

PÁGINA 172

INCM IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA

Eng.ª 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: 351 21 727 75 69.
Correio eletrónico: isabelpc@incm.pt.
Data de nascimento: 20 de julho de 1947.
Nacionalidade: portuguesa.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
Desde maio de 2007 — membro convidado do Conselho Garantias Financeiras à
Exportação e ao Investimento.
Desde novembro de 2005 — vogal do Conselho de Administração da INCM, S. A.
Fevereiro de 2003-outubro de 2005 — assessora da diretora-geral do Tesouro
tendo, de outubro de 2004 a setembro de 2005, e por indigitação do Ministro
das Finanças, frequentado e concluído o curso de Auditores de Defesa Nacional.
Fevereiro de 2000-fevereiro de 2003 ~ presidente da APAD — Agência Portuguesa
de Apoio ao Desenvolvimento, instituição financiadora da política portuguesa de
cooperação para o desenvolvimento.
1996-2004 — professora convidada da Universidade Autónoma de Lisboa (UAL).
1999-2001 — coordenadora e formadora do curso de pós-graduação em «Negócio
Internacional». Instituto Sócrates — Universidade Autónoma de Lisboa.
Fevereiro de 1992-2000 — presidente do Fundo para a Cooperação Económica
(FCE), entidade financiadora de projetos de cooperação e investimento.
1990-1991 — diretora-geral do Tesouro, em regime de substituição, e membro da
Comissão para a Reforma do Tesouro.
1990-1991 — representante de Portugal no conselho de administração do Fonds
de Développement Social du Conseil de l’Europe.
1988-1990 — subdiretora-geral do Tesouro, área dos Assuntos Internacionais —
Financiamento Externo/Gestão da Dívida Pública, Participações Financeiras
Internacionais.
1986-1988 — diretora do Serviço de Financiamento Externo da Direção-Geral do
Tesouro — Mercado de Capitais e Inst. Financeiras Multilaterais.
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1983-1986 — chefe de divisão e diretora de Serviço do Gabinete para a Cooperação
Económica Externa.
1978-1982 — chefe de divisão da Direção-Geral da Indústria.
1970-1978 — técnica superior da Direção-Geral dos Serviços Industriais, Instituto
Nacional de Investigação Industrial e Direção-Geral das Indústrias Químicas e
Metalúrgicas (Minist. da Indústria e Energia).
1975-1976 — adjunta do Secretário de Estado da Indústria Pesada.
1970-1975 — assistente do Instituto Superior Técnico, Lisboa.
Datas Diversas
Monitorização de vários cursos/seminários, no âmbito da temática das relações
financeiras/fontes de financiamento internacionais e contratação internacional,
em Lisboa, Porto e PALOP.

FORMAÇÃO ACADÉMICA E PROFISSIONAL
1964-1970 — curso de Engenharia Químico-Industrial, Instituto Superior Técnico,
Universidade de Lisboa.
Janeiro-fevereiro de 1973 — curso sobre «Estudo e avaliação de projetos de investimento», INII, Lisboa.
Fevereiro-março de 1980 — curso sobre «Avaliação de projetos industriais»,
Profs. Aníbal Santos, Amado da Silva e Diogo Lucena, Lisboa.
Agosto-setembro de 1987 — «Financing Sources and Techniques Seminar»
International Law Institute, Georgetown University, Washington.
Outubro de 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 financeiras multilaterais (FMI/BM, BEI, BAfD, BERD e
BAsD).
Autoria e colaboração em diversos estudos e trabalhos de natureza técnica.
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FORMAÇÃO COMPLEMENTAR
Primeira língua — português.
Línguas estrangeiras:
•

Inglês falado e escrito — bom;

•

Francês falado e escrito — bom.

Conhecimentos de informática — normais, na ótica do utilizador.

OUTRAS ATIVIDADES
Atividades de voluntariado:
•

Membro da direção da ANDC — Associação Nacional de Direito ao
Crédito, projeto apoiado pelo IEFP — Instituto do Emprego e Formação
Profissional;

•

Participação em diversas iniciativas de índole sócio-político-cultural.

Hobbies — fotografia, 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 LaSalle (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 Lang 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.

ATIVIDADE PROFISSIONAL
2008-[...] — vogal do Conselho de Administração da INCM, S. A.
2004 e 2007 — assistente no Parlamento Europeu.
2002 e 2004 — funções diretivas na empresa imobiliária e hoteleira JBG, S. A.
1999 e 2002 — consultor da Jones Lang LaSalle (gestão comercial e imobiliária).

PÁGINA 176

INCM IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA

OUTRAS ATIVIDADES
1999 ~ membro da Ordem dos Advogados (Delegação de Lisboa).
1996 e 1999 ~ colaboração jurídica como advogado estagiário e, depois, como
advogado.
Funções exercidas por qualquer administrador noutra empresa
A INCM tem assento no conselho de administração da empresa Multicert~
Serviços de Certificação Electrónica, S. A., que por sua vez controla integralmente
a gestão executiva da sociedade Certipor, S. A. A INCM é representada, atualmente, pelo Eng.º José Inácio Coelho Toscano, em ambas as empresas. Por
tais funções, a INCM não aufere nenhum rendimento e, concomitantemente, o
Eng.º José Toscano também não aufere rendimentos no exercício dessa função.
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ÁREAS DE APOIO

DMK

GAI

GCG

220000

110000

270000

SCI
221000

SDV
222000

SGL
223000

CDI
130000

CC
222010

Liv. 1
223020

Bibl.
131000

Liv. 4
223050

Liv. 7
223120

Liv. 8
223090

Liv. B
223010

Arq.
132000

DMK ~ Direção de Marketing Estratégico
SCI ~ Comunicação e Imagem
SDV ~ Setor de Desenvolvimento de Vendas
CC ~ Call Center
SGL ~ Setor de Gestão de Livrarias
Liv. 1 ~ Escola Politécnica
Liv. 4 ~ Filipa de Vilhena
Liv. 7 ~ Porto
Liv. 8 ~ Coimbra
Liv. B ~ Livraria do Brasil
CDI ~ Centro de Documentação e Informação
Bibl. ~ Biblioteca
Arq. ~ Arquivo

GAI ~ Gabinete de Auditoria Interna e Controlo de Risco
GCG ~ Gabinete de Controlo de Gestão
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ÁREAS DE suporte

DCP
260000

DSI
200000

CG
209000

I&D
200100

SC
200200

DGA
200300

DSI ~ Direção de Sistemas de Informação
CG ~ Gabinete de Controlo de Gestão
I&D ~ Gab. de Investigação e Desenvolvimento
SC ~ Área de Serviços ao Cliente
DGA ~ Desenvolvimento e Gestão Aplicacional
I&S ~ Infra Estrutura e Segurança

I&S
200400

DCP ~ Direção de Compras

cor
146400

sge
146200

CLS
251010

CLl
251020

SFI
143000

SAT ~ Serviço de Armazéns e Tranportes
SGL ~ Setor de Gestão Logística
CLS ~ Centro Logístico de Sacavém
CLL ~ Centro Logístico de Lisboa
EURO ~ Armazém Alcochete
TRP ~ Transportes

160000

gju

GJU ~ Gabinete Jurídico

GQA ~ Gabinete de Qualidade, Ambiente, HST

SAG ~ Serviço de Segurança e Apoio Geral
SEG ~ Segurança
SGE ~ Serviços Gerais
COR ~ Secção de Correspondência

tRp
251040

euro
251030

Seg
146100

SGL
251000

CFG
141000

SAG
146000

SAT

DFC
140000

DFC ~ Direção de Finanças e Contabilidade
CFG ~ Contabilidade Financeira e de Gestão
SFI ~ Setor Financeiro

ÁREAS DE SUPORTE
(Unidade de Serviços
Partilhados)

CEA
173200

pro
173100

ARH
173000

DRH ~ Direção de Recursos Humanos
GDP ~ Gestão e Desenvolvimento Pessoal
ARH ~ Setor Administrativo de Recursos Humanos
PRO ~ Processamentos
CEA ~ Cadastro, Expediente e Arquivo
SES ~ Setor Social
EXP ~ Expediente
CLN ~ Serviços Clínicos
RFB ~ Refeitórios e Bares
MDT ~ Medicina do Trabalho

gDP
177000

UNIDADE
DE SERVIÇOS
PARTILHADOS

mcm
252200

min
252100

smt
252000

SMO
253000

omc
252210

omi
252110

dpo
145000

SMO ~ Serviço de Manutenção e Obras
DPO ~ Divisão de Projetos e Obras
SMT ~ Setor de Manutenções
MIN ~ Setor Manutenção IN
OMI ~ Oficina Mecânica IN
OEI ~ Oficina Elétrica IN
MCM ~ Setor de Manutenção CM
OMC ~ Oficina Mecânica CM
OEC ~ Oficina Elétrica CM

MDT
175400

rfb
175300

cln
175200

EXP
175100

ses
175000

DRH
170000

oec
252220

oei
252120

gQA
120000
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UGF ~ Unidade Gráfica
OGF ~ Operações ~ UGF
MGF ~ Marketing & Vendas ~ UGF
SGR ~ Setor Gráfico
LCQ ~ Laboratório e Controlo de Qualidade
GED ~ Gab. Estudos e Desenvolvimento
GTG ~ Gab. Técnico Gráfico
DFT ~ Desenho Fotomont. e Transporte
DFT1 ~ Desenho Fotomont. e Transporte 1
DFT2 ~ Desenho Fotomont. e Transporte 2
POC ~ Planeamento Orçamentação e Controlo
PCE1 ~ Planeamento Controlo Exploração 1
PCE2 ~ Planeamento Controlo Exploração 2
CPG ~ Controlo de Produtos Gráficos
- - - - - Órgãos de Staff

UNIDADES DE NEGÓCIO

PEC1
153300

ACG1
156300

CPL
157400

POC
153000

SPG
156000

PVG
157000

EOS
157500

ACG2
156400

PEC2
153400

DFT2
155200

SGR
226000

SPG ~ Setor de Produção Gráfica
ACG 1 ~ Acabamentos Gráficos 1
ACG 2 ~ Acabamentos Gráficos 2
IPG ~ Impressão Gráfica
IPV ~ Impressão de Valores
PVG ~ Produção de Valores Gráficos
CPL ~ Cartões de Plástico
EOS ~ Elementos Óticos de Seg.
PER ~ Personalização de Cartões
PDE ~ Person. Docum. e Envelop.

DFT1
155100

GTG
159100

GED
159000

MGF
150100

DFT
155000

LCQ
151000

OGF
150000

UGF

PDE
157700

IPV
156800

MRC
154500

PRG
154100

UMD ~ Unidade de Moeda e Produtos Metálicos
MMD ~ Marketing & Vendas ~ UMD
OMD ~ Operações ~ UMD
SVM ~ Setor Marketing e Vendas Moeda
STI ~ Secção Técnica Industrial
SPE ~ Setor de Planeamento
PCI ~ Planeamento e Controlo Industrial
SPR ~ Setor de Produção
ACN ~ Cunhagem
GVN ~ Gravura Numismática
TTE ~ Tratamentos Térmicos e Estampagem
ACM ~ Acabamentos Metalúrgicos
ESM ~ Escolha e Embalagem de Moeda
SQL ~ Setor de Qualidade
CQL ~ Controlo de Qualidade

PER
157600

IPG
156700

CPG
153200

MPO
225000

PLP
154000

OPO
154000

UPO

VCO
194000

CPO
193000

CLI
192000

UCO ~ Unidade de Contrastarias
VCO ~ Vendas ~ UCO
OCO ~ Operações ~ UCO
GQL ~ Gabinete de Qualidade
CLI ~ Contrastaria de Lisboa
RSL ~ Receção e Secretaria de Lisboa
LAL ~ Laboratório de Análises de Lisboa
MCL ~ Marcação de Lisboa
CPO ~ Contrastaria do Porto
RSP ~ Receção e Secretaria do Porto
LAP ~ Laboratório de Análises do Porto
MCP ~ Marcação do Porto

INT

CPR

PCO

EXT

UPO ~ Unidade de Publicações Oficiais
MPO ~ Marketing & Vendas ~ UPO
OPO ~ Operações ~ UPO
PLP ~ Preparações de Livros e Publicações
PRG ~ Programação de Publicações
MRC ~ Marcação, Revisão e Composição

LAP
RSP
MCP
193100 193200 193300

RSL
LAL
MCL
192100 192200 192300

PEC

OED
230000

MED
233000
PES

CGE

UED

CAD

COM

ACV
GVN
TTE
ACM
ESM
183300 183400 183500 183600 183700

PCI
182100

UCO

GQL
191000

OCO
190000

UED ~ Unidade Editorial
MED ~ Marketing & Vendas ~ UED
OED ~ Operações ~ UED
CAD ~ Centro Administrativo
CGE ~ Controlo de Gestão
COM ~ Comercial
PES ~ Projetos Especiais
PEC ~ Programação Editorial e Comunicação
PCO ~ Produção e Controlo Editorial
CPR ~ Composição, Paginação e Revisão
INT ~ Interna
EXT ~ Externa

SPR
183100

SPE
182000

CQL
184100

SVM
224000

STI
181000
SQL
184000

MMD
229000

OMD
180000

UMD
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6. Remuneração dos membros dos órgãos sociais

INCM IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA

A remuneração dos membros dos órgãos sociais é fixada em termos compatíveis
com as boas práticas existentes em empresas concorrentes de dimensão e complexidade semelhante, tendo em conta os princípios e orientações estabelecidas
pelo acionista público e a situação do mercado, com vista a desencorajar uma
excessiva exposição a riscos de curto prazo e a fomentar a prossecução de um
desenvolvimento sustentável.
Acolhem-se assim as seguintes orientações básicas sobre a política remuneratória
dos órgãos sociais, as quais, para além de enquadrarem mandatos futuros,
serão de aplicação imediata em tudo o que não contradiga o que, à data, esteja
contratualizado:

Política remuneratória
a) A política remuneratória dos membros dos órgãos sociais em vigor na empresa é objeto de apreciação por parte da assembleia geral anual de acionistas,
incluindo critérios e parâmetros de avaliação de desempenho dos administradores.
b) A política remuneratória deverá ser consistente com a natureza da atividade e
a estratégia dos negócios, permitindo uma eficiente gestão dos riscos e promovendo o crescimento sustentado da empresa a par da salvaguarda dos legítimos
interesses dos trabalhadores, clientes e investidores.

Regime remuneratório
a) O regime remuneratório dos membros dos órgãos de administração com
funções executivas prevê a existência de uma componente fixa, a que poderá
acrescer uma outra variável, esta diretamente dependente da avaliação de desempenho.
b) As componentes fixa e variável respeitam limites máximos anuais, estabelecidos ou validados pela assembleia geral tendo em conta a relação e proporção
existentes face à estrutura remuneratória praticada na empresa e na empresa
mãe, quando for o caso, bem como a situação do mercado, a prática em empresas concorrentes e a capacidade da empresa em poder atrair e reter colaboradores qualificados.
c) A componente variável da remuneração é objeto de ponderação de modo a
assegurar uma efetiva correspondência entre o seu valor e o nível de ambição
constante nos objetivos de gestão, sem prejuízo de a componente variável da
remuneração ser fixada em percentagem da remuneração fixa anual, não devendo o seu valor exceder três meses da componente fixa, podendo, em casos
devidamente fundamentados, atingir um valor superior mas que não ultrapasse
os quatro meses de remuneração fixa mensal.
d) O pagamento de parte significativa, correspondente pelo menos a 50 %, da
componente variável da remuneração deverá ser objeto de diferimento por
um período de tempo adequado, que permita garantir a consistência dos resultados alcançados e a validade da avaliação de desempenho que a justifica.
Considera-se como tempo mínimo o período de 18 meses após final do mandato.
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e) Deve ser implementada uma política de retribuição que não permita a constituição do direito ao recebimento de eventual remuneração variável caso ocorram prejuízos.
f) A remuneração dos membros do órgão de administração sem funções executivas será exclusivamente constituída pela componente fixa.
Foi efetivada a redução no vencimento e suspensão do pagamento da respetiva
componente variável dos órgãos sociais da INCM em 2011, conforme disposto
na Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho, e na Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro.
Auditor
O Dr. António Maria Velez Belém foi nomeado fiscal único para o ano de 2011 por
deliberação social unânime por escrito, em 26 de dezembro de 2011.

7. Análise de
sustentabilidade da
empresa nos domínios
económico, social e
ambiental

Com o propósito de dar a conhecer a todas as partes interessadas o que tem feito
em prol do desenvolvimento sustentável, a Imprensa Nacional-Casa da Moeda
(INCM), sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, elabora o
relatório de sustentabilidade desde 2008, no qual consta a análise de sustentabilidade da empresa, nos domínios económico, social e ambiental.
O envolvimento das partes interessadas na atividade da empresa é um princípio
fundamental na gestão, pelo que a sua participação é sentida a vários níveis.
A estratégia de relacionamento da empresa com as suas partes interessadas é
atualizada anualmente após a identificação dos stakeholders prioritários e são
realizados processos de escuta das partes interessadas com regularidade que resultam num plano de ações a empreender durante o ano. As expectativas das partes interessadas consideradas mais relevantes são incluídas ao nível estratégico
do processo de planeamento anual da atividade da empresa em que se definem/
ajustam os objetivos e respetivas estratégias de atuação futuras. Os planos das
unidades de negócio e das áreas de apoio operacionalizam os objetivos definidos
no plano estratégico.
As práticas de gestão da INCM em prol do desenvolvimento sustentável foram
avaliadas externamente em 2011, pela primeira vez, pela Heidrick & Struggles
segundo os critérios do Dow Jones Sustainability Index 2010. Os níveis de
desempenho alcançados pela INCM foram bastante satisfatórios no geral,
com particular destaque para as práticas da empresa ao nível do código de
conduta, corrupção e suborno, da política de gestão e reporting ambiental, da
responsabilidade social e dos indicadores de prática laboral.
Todos os assuntos relacionados com o modelo de gestão da sustentabilidade
na INCM podem ser consultados nos relatórios de sustentabilidade da empresa,
onde serão detalhados.
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Responsabilidade social
A obtenção, em 2011, da certificação do sistema de gestão dos recursos humanos
da empresa pela Norma Portuguesa 4427 ~ Requisitos do Sistema de Gestão de
Recursos Humanos é consequência do investimento da empresa no desenvolvimento do capital humano, e na atração e retenção de talentos.
O trabalho da empresa na gestão do seu capital humano mereceu, no ano em
análise, o reconhecimento externo com a obtenção da menção honrosa do
Prémio Igualdade é Qualidade e com a distinção da INCM entre as 100 Melhores
Empresas para Trabalhar da revista Exame e da Accenture Portugal.
As boas práticas de segurança e saúde nos locais de trabalho e o investimento
na determinação de standards para a seleção e avaliação de fornecedores com
vista ao procurement sustentável são duas outras áreas consideradas críticas na
dimensão social do modelo de governo da sustentabilidade da INCM.
O apoio a causas no âmbito da educação a que a INCM dispensa particular
atenção foi reforçado com a celebração de um protocolo com o Agrupamento
de Escolas de Pedro de Santarém para a realização da iniciativa «Aprender e
Inovar com TIC», a juntar a um conjunto de ações e programas que a empresa
desenvolve já com regularidade.
Responsabilidade ambiental
A INCM, no contexto da responsabilidade ambiental e no seguimento das
orientações estratégicas do Governo, e consciente de que é um dos pilares da
sustentabilidade, tem implementado o Sistema de Gestão Ambiental de acordo
com a norma NP EN ISO 14001:2004. Esta visa a aplicação das melhores práticas
ambientais sustentáveis nas suas atividades, desde a utilização dos recursos
naturais até ao adequado destino final, adotando sempre os melhores princípios
de ética e condutas para o seu tratamento. Deste modo a INCM, em 2011,
assegurou:
•

A aplicação das melhores práticas ambientais na prevenção da poluição,
através da minimização de consumos de recursos, em especial dos recursos
hídricos, os quais também induziram a uma redução de efluentes líquidos;

•

O cumprimento dos parâmetros legais dos seus efluentes gasosos e líquidos,
apontando sempre para a sua redução, através de alterações dos seus processos fabris e da introdução de novas técnicas e equipamentos. Os novos meios
utilizam produtos mais amigos do ambiente e induziram à eliminação ou a
uma redução bastante significativa de produtos químicos «não amigos do
ambiente», até então utilizados;

•

A promoção anual da identificação dos aspetos ambientais e respetivos impactes associados, eliminando um impacte ambiental significativo de nível iii
para não significativo nível i;

•

A identificação e substituição dos sistemas e equipamentos, sempre
que possível, com classes de eficiência energética menores para as mais
elevadas, impulsionando ativamente as medidas aprovadas no acordo de
racionalização energética. As melhorias consistiram na implementação de
instalação de luminárias novas e substituição de equipamentos AVAC, por
outros mais eficientes;
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•

A manutenção da certificação energética do edifício administrativo e melhoria da mesma, através da substituição de seis equipamentos individuais de
ar condicionado por um equipamento centralizado ~ VRV, de alta eficiência;

•

O cumprimento dos diplomas legais ambientais, aplicáveis, o que se evidencia pela inexistência de coimas ambientais;

•

A monitorização dos refugos e resíduos por forma a garantir que o seu destino final em primeiro lugar é a reciclagem, em prol da eliminação, quando
possível;

•

Que os seus fornecedores de tratamento de refugos e resíduos satisfazem os
requisitos legais e as adequadas práticas ambientais, assim como, disponibilizam atempadamente a documentação ambiental requerida pelas entidades
oficiais atualizada;

•

A realização de campanhas de sensibilização e formação interna a todos os
colaboradores e aos seus principais parceiros;

•

A divulgação e celebração das boas práticas ambientais da INCM com os
seus fornecedores;

•

A realização da avaliação anual das competências ambientais, dos prestadores de serviços mais relevantes que prestam atividades nas nossas instalações;

•

Resposta às partes interessadas, sobretudo às sugestões, pedidos de esclarecimentos e reclamações;

•

Dinamiza e avalia periodicamente o seu sistema, através de: auditorias internas a todas as áreas, pelo menos uma vez por ano, e de relatórios de monitorização e divulgação dos seus indicadores ambientais quadrimestrais. Todos
estes elementos e ferramentas permitem identificar melhorias e potenciar o
seu desempenho ambiental ao longo dos anos.

Serviço Público
Obedecendo aos princípios gerais da natureza pública sem descurar a sua
especial vocação, a INCM tem em vista a melhoria do desempenho das suas
atribuições públicas ou das que exerce em regime do uso dos poderes de autoridade do Estado, atuando numa verdadeira lógica empresarial, para que possa
responder de forma eficiente, rentável e competitiva, de que se destacam:
•

Disponibilização gratuita da versão oficial do Diário da República;

•

Produção de moeda metálica;

•

Prestação do serviço de Contrastarias;

•

Edição e coedição de obras de particular relevância cultural;

•

Emissão de documentos de identificação de segurança.
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Os termos contratuais para a produção de moeda, disponibilização gratuita
da edição eletrónica do Diário da República, através do Diário da República
Eletrónico, e prestação dos serviços de contrastaria estão consagrados em
decreto-lei.
Através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 188/2008, a INCM é incumbida de, no quadro da sua política editorial, reforçar a difusão de obras em língua
portuguesa e representativas da cultura portuguesa.
A atividade editorial é definida no Conselho Editorial, composto por 7 a 10 membros, sendo um deles designado pelo Ministro da Cultura e os restantes eleitos
pela assembleia geral, sob proposta do Conselho de Administração, devendo a
escolha recair sobre personalidades de reconhecida capacidade literária, artística
e cultural.
A atividade numismática é definida no Conselho Numismático, composto por 7
a 10 membros, sendo um deles designado pelo Ministro das Finanças, outro pelo
governador do Banco de Portugal e os restantes eleitos pela assembleia geral, sob
proposta do Conselho de Administração, devendo a escolha recair sobre personalidades de reconhecida capacidade no domínio da numismática, da medalhística e
da fabricação de moedas metálicas.
A empresa desenvolve as suas atividades operacionais e os seus investimentos
de modernização e de ampliação de capacidades financiando-as com os fluxos
operacionais e com recurso a endividamento bancário.
Nos exercícios de 2007 e 2008 a INCM recebeu indemnizações compensatórias
pelas atividades de serviço público, algumas das quais de margens insuficientes (contrastarias e serviço público universal e gratuito do Diário da República
Eletrónico).
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8. Viabilidade do cumprimento dos princípios de
Bom Governo devidamente
fundamentada

A INCM, S. A., aplica e cumpre os princípios do bom governo (PBG); assim, tem:
•

Sítio próprio na Internet (www.incm.pt) com as informações relevantes da
empresa;

•

Estrutura bem definida;

•

Órgão de fiscalização independente;

•

Código de Ética e de Conduta; e

•

Meios de divulgação adequados.

De forma a tornar clara a conformidade do Relatório e Contas de 2011 com o
disposto na Resolução de Conselhos de Ministros n.º 49/2007, de 28 de março,
transpomos o que consta na informação estável da empresa do portal da DGTF-SIRIEF relativa ao grau de cumprimento dos PBG:

Descrição
1. Missão, Objetivos e Princípios Gerais de Atuação.

Aplicado

Comentários

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

V

Publicação no R&C, RS e site da
INCM.

V

Elaboração do PEM, PA e PEF, respeitando as instruções do acionista.

V

RS e site da INCM.

1.1. Cumprir a missão e os objetivos que lhes tenham sido
determinados de forma económica, financeira, social e
ambientalmente eficiente, atendendo a parâmetros
exigentes de qualidade, procurando salvaguardar e
expandir a sua competitividade, com respeito pelos
princípios de responsabilidade social, desenvolvimento
sustentável, de serviço público e de satisfação das
necessidades da coletividade que lhe hajam sido fixados.
1.2. Elaborar planos de atividades e orçamentos adequados aos recursos e fontes de financiamento disponíveis,
tendo em conta o cumprimento das missões e objetivos
de que estas empresas tenham sido incumbidas.

1.3. Definir estratégias de sustentabilidade nos domínios
económico, social e ambiental, identificando, para o
efeito, os objetivos a atingir e explicitando os respetivos
instrumentos de planeamento, execução e controlo.
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1.4. Adotar planos de igualdade, após um diagnóstico da
situação, tendentes a alcançar nas empresas uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre
homens e mulheres, a eliminar as discriminações e a
permitir a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional.

V

Relatório clima organizacional.

V

R&C, RS, Pack da Parpública,
SIRIEF e site da INCM.

V

Empresa desenvolve um conjunto de ações na área dos recursos humanos, com vista ao
aumento da produtividade e
desenvolvimento de competências e à motivação dos colaboradores. Na formação, através de
um plano anual de formação; nas
boas práticas de recrutamento,
em programas de estágios e na
avaliação do desempenho.

1.7. Tratar com equidade todos os seus clientes e fornecedores e demais titulares de interesses legítimos. Neste
contexto, a empresa deve estabelecer e divulgar os procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens
e serviços e adotar critérios de adjudicação orientados
por princípios de economia e eficácia que assegurem
a eficiência das transações realizadas e a igualdade de
oportunidades para todos os interessados habilitados
para o efeito.

V

A empresa tem normas de aplicação permanente (NAP) que
definem procedimentos a adotar em matéria de aquisições e
condições de venda.

1.8. Conduzir os seus negócios com integridade, formalizá-los adequadamente não podendo praticar despesas
confidenciais ou não documentadas.

V

Publicação no R&C, RS e site da
INCM.

V

A INCM desenvolveu um código de ética e criou um Comité
de Ética. O referido código encontra-se publicado no site da
empresa.

1.5. Informar, anualmente, os membros do Governo
e, quando aplicável, os serviços e organismos da
Administração Pública que exerçam o poder da tutela
ou a função acionista, e o público em geral, do modo
como foi prosseguida a sua missão, do grau de cumprimento dos seus objetivos, da forma como foi cumprida a
política de responsabilidade social, de desenvolvimento
sustentável e os termos do serviço público e em que termos foi salvaguardada a sua competitividade. Cumprir a
legislação e a regulamentação em vigor.

1.6. Tratar com respeito e integridade os seus trabalhadores, contribuindo ativamente para a sua valorização
profissional.

1.9. Ter ou aderir a um código de ética, que contemple
exigentes comportamentos éticos e deontológicos, procedendo à sua divulgação por todos os seus colaboradores, clientes, fornecedores e pelo público em geral.
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2. Estruturas de Administração e Fiscalização.

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

2.1. Ter as contas auditadas anualmente por entidades
independentes, desde que a empresa tenha maior dimensão ou complexidade.

V

São emitidos pelo ROC a certificação legal das contas e o
relatório e parecer do fiscal único.

2.2. O órgão de administração deve criar e manter um
sistema de controlo adequado à dimensão e à complexidade da empresa, em ordem a proteger os investimentos
da empresa e os seus ativos. Tal sistema deve abarcar
todos os riscos relevantes assumidos pela empresa.

V

Através da aprovação de NAP e
do desenvolvimento/adaptação
de um software aplicacional integrado (SAP).

3. Prevenção de conflitos de interesse.

V

R&C.

3.1. Os membros dos órgãos sociais devem abster-se de
intervir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por
si realizadas.

V

R&C.

3.2. Declaração, pelos membros dos órgãos sociais, no
início de cada mandato, e sempre que se justificar, ao
órgão de administração e ao órgão de fiscalização,
bem como à Inspeção-Geral de Finanças, de quaisquer
participações patrimoniais importantes que detenham
na empresa, bem como relações relevantes que
mantenham com os seus fornecedores, clientes,
instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros
de negócio, suscetíveis de gerar conflitos de interesse.

V

R&C.

4. Divulgação de informação relevante.

V

Site da INCM.

4.1. Site do SEE.

V

Reporte prévio da informação no
portal da DGTF-SIRIEF.

4.1.1. Estatutos actualizados.

V

Site da INCM.

4.1.2. Ficha sintética da empresa

V

Reporte da informação no portal
da DGTF-SIRIEF.

4.1.3. Identificação da empresa (missão, objetivos, políticas da empresa, obrigações de serviço público a que a
empresa está sujeita, termos contratuais da prestação de
serviço público e modelo de financiamento subjacente à
prestação de serviço público).

V

Site da INCM e reporte da informação no portal da DGTF-SIRIEF.

4.1.4. Identificação dos membros dos órgãos sociais da
empresa.

V

Publicação no R&C, RS, site da
INCM e portal da DGTF-SIRIEF.
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4.1.4.1. Identificação de todos os membros e das respetivas funções e responsabilidades no âmbito da empresa.
Envio dos elementos curriculares de todos os membros
dos órgãos sociais.

V

Publicação no R&C, site da
INCM e portal da DGTF-SIRIEF.

4.1.4.2. Estatuto remuneratório (valor/mês).

V

Publicação no R&C, site da
INCM e portal da DGTF-SIRIEF.

4.1.4.3. Remunerações e demais regalias (valores anuais).

V

Publicação no R&C, site da
INCM e portal da DGTF-SIRIEF.

4.1.5. Informação referente aos PBG.

V

Publicação no R&C, site da
INCM e portal da DGTF-SIRIEF.

4.1.5.1. Regulamentos internos e externos a que a empresa
está sujeita (referência sumária aos regulamentos em
causa, com apresentação dos aspetos mais relevantes e
de maior importância).

V

Publicação no R&C, site da
INCM e portal da DGTF-SIRIEF.

4.1.5.2. Informação sobre as transações relevantes com
entidades relacionadas.

V

Publicação no R&C, site da
INCM e portal da DGTF-SIRIEF.

4.1.5.3. Informação sobre outras transações, com indicação dos procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços, do universo das transações
que não tenham ocorrido em condições de mercado e
da lista de fornecedores que representem mais de 5 %
dos fornecimentos e serviços externos (no caso de esta
percentagem ultrapassar 1 milhão de euros).

V

Publicação no R&C, site da
INCM e portal da DGTF-SIRIEF.

4.1.5.4. Análise de sustentabilidade da empresa nos
domínios económico, social e ambiental, com indicação das estratégias adotadas com vista à prossecução
da missão da empresa, do grau de cumprimento dos
objetivos/metas fixados, das políticas prosseguidas com
vista a garantir a eficiência económica, financeira, social e ambiental e a salvaguardar normas de qualidade,
identificando os principais riscos para a atividade e para
o futuro da empresa e a forma de cumprimento dos
princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial.

V

Publicação no R&C, site da
INCM e portal da DGTF-SIRIEF.

4.1.5.5. Avaliação sobre o grau de cumprimento dos PBG,
devidamente fundamentada, com indicação sobre um
eventual não cumprimento dos PBG em vigor e enunciação das medidas alternativas de bom governo implementadas.

V

Publicação no R&C, site da
INCM e portal da DGTF-SIRIEF.

4.1.5.6. Apresentação do Código de Ética.

V

Publicação no R&C, site da
INCM e portal da DGTF-SIRIEF.
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4.1.6. Informação financeira histórica e atual da empresa
(apresentação do balanço, da demonstração de resultados e do mapa de fluxos de caixa, referentes aos dois
últimos exercícios).

V

Publicação no R&C, site da
INCM e portal da DGTF-SIRIEF.

4.1.7. Apoios financeiros do Estado, outros entes públicos
e instâncias comunitárias atribuídos à empresa nos três
últimos exercícios, bem como dos dividendos entregues
às entidades públicas.

V

Portal da DGTF-SIRIEF.

4.2. Site da empresa.

V

www.incm.pt.

4.2.1. Governo da sociedade.

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.2.1.1. História, visão, missão e estratégia.

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.2.1.2. Estrutura organizacional e funcional da empresa
(organigrama).

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.2.1.3. Órgãos sociais e modelo do governo.

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.2.1.3.1. Identificar os corpos sociais.

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.2.1.3.2. Identificar as principais áreas de responsabilidade dos membros do conselho de administração.

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.2.1.3.3. competências da assembleia geral.

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.2.1.3.4. Identificar comissões existentes na sociedade.

N/A

4.2.1.3.5. Descrição do sistema de controlo de riscos implementado na sociedade (incluindo o controlo exercido
pelo conselho de administração).

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.2.1.3.6. Remunerações dos órgãos sociais (remunerações totais, variáveis e fixas auferidas, em cada ano, por
cada membro do órgão de administração, distinguindo
entre funções executivas e não executivas, bem como as
remunerações auferidas por cada membro do órgão de
fiscalização e ainda todos os benefícios e regalias).

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.2.1.4. Regulamentos (internos e externos).

V

Publicação no R&C e site da
INCM.
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4.2.1.5. Transações (identificação das transações efetuadas fora das condições de mercado e as relevantes com
entidades relacionadas (lista de fornecedores que representem mais de 5 % do total dos FSE, se esta percentagem corresponder a mais de 1 milhão de euros).

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.2.1.6. Análise de sustentabilidade.

V

RS e site da INCM.

4.2.1.7. Código de Ética e de Conduta.

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.2.1.8. Avaliação dos PBG (cumprimento total/cumprimento parcial/não cumprimento/não se aplica e respetivas fundamentações).

V

Publicação no R&C, site da
INCM e portal da DGTF-SIRIEF.

4.2.1.9. Estrutura acionista.

V

Publicação no R&C site da INCM.

4.2.1.10. Estrutura jurídica da sociedade.

V

Site da INCM e portal da DGTF-SIRIEF.

4.2.1.11. Estatutos.

V

Site da INCM e portal da DGTF-SIRIEF.

4.2.2. Informação financeira (relatórios e contas).

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.2.3. Provedor do cliente. As empresas públicas devem
ter um provedor do cliente, quando se justifique, que
deve funcionar como elo de ligação entre a empresa e o
público em geral. Esta figura tem como função analisar
as reclamações, queixas e sugestões dos clientes, assegurar as respostas adequadas, em tempo útil e oportuno,
e recomendar soluções tendo em vista a melhoria do
serviço.

F

A INCM está a desenvolver a
figura do provedor do cliente.
No entanto, tem um centro
de atendimento ao cliente
(call center) com o objetivo de
receber, analisar e dar resposta
às sugestões e reclamações dos
clientes.

4.2.4. Obrigações de serviço público (aplicável às empresas que prestam serviço público), devendo divulgar:

V

Site da INCM.

4.2.4.1. Obrigações de serviço público.

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.2.4.2. Termos contratuais da prestação de serviço público.

F

4.2.4.3. Modelo de financiamento subjacente à prestação
de serviço público.

F
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4.2.4.4. Apoios financeiros recebidos do Estado nos últimos três exercícios.

F

Publicação no R&C anualmente.

4.3. Incluir nos relatórios de gestão e contas um ponto
relativo ao governo das sociedades.

V

Publicação no R&C.

4.3.1. Missão, objetivos e políticas.

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.3.1.1. Indicação da missão e da forma como é prosseguida essa missão.

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.3.1.2. Indicação dos objetivos e do grau de cumprimento dos mesmos.

V

Portal da DGTF-SIRIEF.

4.3.2. Modelo de governo e identificação dos órgãos
sociais.

V

R&C, RS, portal da DGTF-SIRIEF
e site da INCM.

4.3.2.1. Identificar todos os membros dos órgãos sociais.

V

R&C, RS, portal da DGTF-SIRIEF
e site da INCM.

4.3.2.2. Identificar as respetivas funções e responsabilidades no âmbito da empresa.

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.3.2.3. Identificar a eventual existência de comissões
especializadas integrando membros do conselho de administração.

N/A

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.3.2.4. Identificar o auditor externo, caso exista.

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.3.3. Remunerações dos membros dos órgãos sociais.

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.3.3.1. Referenciar individualmente todos os membros
dos órgãos de administração (executivos e não executivos), do órgão de fiscalização e da mesa da AG (caso se
aplique) que tenham exercido funções ao longo do ano,
especificando o período concreto, caso este seja inferior
a um ano.

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.3.3.2. Indicar a globalidade das remunerações auferidas e dos demais benefícios e regalias concedidos pela
empresa.

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.3.4. Regulamentos internos e externos (referência
sumária aos regulamentos em causa, com apresentação
dos aspetos mais relevantes e de maior importância).

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.3.5. Informação sobre transações relevantes com entidades relacionadas.

V

Publicação no R&C e site da
INCM.
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4.3.5.1. Procedimentos adotados em matéria de aquisição
de bens e serviços.

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.3.5.2. Universo das transações que não tenha ocorrido
em condições de mercado.

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.3.5.3. Lista de fornecedores que representem mais de
5% dos fornecimentos e serviços externos (no caso de
esta percentagem ultrapassar 1 milhão de euros).

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.3.6. Análise de sustentabilidade.

V

RS e site da INCM.

4.3.6.1. Estratégias adotadas.

V

Publicação no R&C e site da INCM.

4.3.6.2. Grau de cumprimento das metas fixadas.

V

Portal da DGTF-SIRIEF.

4.3.6.3. Políticas prosseguidas com vista a garantir a
eficiência económica, financeira, social e ambiental e a
salvaguardar normas de qualidade.

V

RS e site da INCM.

4.3.6.4. Identificação dos principais riscos para a atividade e para o futuro da empresa.

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

4.3.6.5. Forma de cumprimento dos princípios inerentes
a uma adequada gestão empresarial.

V

RS e site da INCM.

4.3.6.5.1. Responsabilidade social.

V

RS e site da INCM.

4.3.6.5.1.1. Garantia de promoção da igualdade de oportunidades, de respeito pelos direitos humanos e de não
discriminação.

V

RS e site da INCM.

4.3.6.5.1.2. Gestão adequada do capital humano da empresa, com promoção da valorização individual dos recursos humanos, instituição de sistemas que garantam o
bem-estar e premeiem o mérito dos colaboradores.

V

RS e site da INCM.

4.3.6.5.1.3. Adoção de práticas ambientalmente corretas.

V

RS e site da INCM.

4.3.6.5.2. Desenvolvimento sustentável.

V

RS e site da INCM.

4.3.6.5.2.1. Criação de valor para o acionista (aumento da
produtividade, orientação para o cliente, redução da exposição a riscos decorrentes dos impactes ambientais,
económicos e sociais das atividades, etc.).

V

RS e site da INCM.

4.3.6.5.2.2. Promoção da proteção ambiental.

V

RS e site da INCM.

4.3.6.5.2.3. Contribuição para a inclusão social (empregabilidade).

V

RS e site da INCM.

4.3.6.5.3. Serviço público e de satisfação das necessidades da coletividade.

V

RS e site da INCM.
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4.3.6.6. Moldes em que foi salvaguardada a competitividade da empresa, designadamente pela via da investigação, da inovação, do desenvolvimento e da integração de
novas tecnologias no processo produtivo.

V

RS e site da INCM.

4.3.6.7. Planos de ação para o futuro.

V

Portal da DGTF-SIRIEF.

4.3.7. Avaliação sobre o grau de cumprimento dos PBG
(indicação sobre se a empresa, em razão da sua dimensão ou especificidade, não está em condições de cumprir
com alguns dos PBG, explicitando as razões pelas quais
tal ocorre, indicando: cumprimento total/cumprimento
parcial/não cumprimento/não se aplica e respetivas fundamentações).

V

Portal da DGTF-SIRIEF.

4.3.8. Código de Ética.

V

Site da INCM.

4.3.8.1. Referência à existência ou aderência a um código de ética.

V

Publicação no R&C, RS, site da
INCM e portal da DGTF-SIRIEF.

4.3.8.2. Indicação de onde este se encontra disponível
para consulta.

V

Publicação no R&C, RS, site da
INCM e portal da DGTF-SIRIEF.

4.3.9 Informação sobre a existência de um sistema de
controlo compatível com a dimensão e complexidade da
empresa, de modo a proteger os investimentos e os seus
ativos, o qual deve abarcar todos os riscos relevantes
pela empresa.

V

Através da aprovação de NAP e
do desenvolvimento/adaptação
de um software aplicacional integrado (SAP).

4.3.10 Identificação dos mecanismos adotados com vista
à prevenção de conflitos de interesses.

V

Publicação no R&C e site da
INCM.

Nota: R&C (Relatório e Contas), RS (Relatório de Sustentabilidade), PEM (plano estratégico e de
marketing), PA (planos de atividades), PEF (plano económico e financeiro), NAP (norma de aplicação
permanente).
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9. Existência de código
de Ética

O Código de Ética e de Conduta, divulgado no final de 2010, foi o primeiro passo
para formalizar e comunicar alargadamente a missão da empresa, os valores pelos
quais se pauta e as normas de conduta que defende. Dado este passo, foi, em 2011,
formalizado o Comité de Ética, cuja função é zelar pelo bom cumprimento do
Código, e definidas as suas regras de funcionamento. Foram igualmente pensadas
sessões de formação sobre ética e conduta para os colaboradores. O Código de
Ética e de Conduta da INCM encontra-se disponível em www.incm.pt.

10. Informação sobre a
existência de um sistema de
controlo compatível com
a dimensão e complexidade
da empresa, de modo a proteger os investimentos e
os seus ativos, o qual deve
abarcar todos os riscos
relevantes pela empresa

A INCM tem um sistema de controlo adequado à dimensão e complexidade da
empresa, na medida em que se sujeita a regulamentos internos, nomeadamente
NAP, e regulamentos externos, que visam uma atuação numa maior transparência
de procedimentos, com competência por níveis de responsabilidade e por
montantes, prevenção e deteção de fraudes e erros e para auxiliar nos objetivos
de gestão conta a precisão e plenitude dos registos contabilísticos e a atempada
preparação de informação financeira fidedigna.
A empresa dispõe, para o efeito, de um sistema informático (ERP da SAP), em
que cada módulo corresponde a uma área específica da INCM e que procura contemplar a empresa como um todo de forma integrada. Os diversos módulos são:
•

FI ~ Contabilidade;

•

CO ~ Controlling/Contabilidade Analítica;

•

SD ~ Vendas;

•

MM ~ Logística;

•

PP ~ Produção;

•

RH ~ Recursos Humanos;

•

PM ~ Manutenção.

No que diz respeito à gestão do risco, em 2011, o Comité de Risco elaborou, com
base num conjunto de normas das quais se destacam a NP EN ISO 9001, a ISO/
IEC 27001, a NP 3003-8.2003 e as normas VISA, uma metodologia para a gestão
do risco que visa identificar as ameaças decorrentes da sua atividade, quantificar
a magnitude dos riscos associados e, como consequência, permitir hierarquizar
de modo racional a prioridade da sua eliminação ou correção obtendo a adequada gestão dos riscos.
Com base nesta metodologia foi já avaliado e classificado, por um grupo de trabalho, um conjunto de equipamentos e processos. Posteriormente, o Comité de
Risco decidiu a resposta a dar em caso de ocorrência de cada risco identificado.
Após a aprovação do Conselho de Administração, as ações necessárias foram
implementadas pelo dono do risco (responsável nominativo por área por um risco
identificado).
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O sistema de gestão do risco de segurança nos postos de trabalho, já implementado há alguns anos, obriga à verificação anual de todos os postos de trabalho e
à posterior realização das ações corretivas necessárias.
A gestão dos riscos de corrupção e infrações conexas foi igualmente alvo de
atenção durante a atividade de 2011. Neste âmbito foi criado um grupo de trabalho e elaborado o plano para gestão destes riscos.
Além disto, no âmbito do processo de planeamento anual das atividades, são
identificados e monitorizados os riscos em que cada negócio pode incorrer, tendo
em atenção os fatores internos e externos, e a tipologia do risco; capacidade, competitividade, ou procura.

11. Identificação dos
mecanismos adotados
com vista à prevenção de
conflitos de interesses

No âmbito da prevenção de conflitos de interesses, importa salientar que a INCM
tem diversas normas de aplicação permanente específicas que definem, uniformizam, clarificam e tornam transparentes a adjudicação, a contratação e a realização de despesas na empresa. A aprovação das despesas com maior relevância
concentra-se no Conselho de Administração e não no administrador do pelouro,
cuja margem de decisão é reservada a níveis de despesa pouco elevados.
As despesas realizadas por cada elemento do Conselho de Administração são
aprovadas pelos restantes elementos do Conselho.
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12. Explicitação fundamentada da divulgação de toda
a informação prevista na
Resolução do conselho de
ministros n.º 49/2007, de 28
de março

INCM IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA

Informação a constar no site do SEE

Divulgação
S

N

Comentários

NA

Estatutos atualizados (PDF)

x

Reporte prévio da informação no
SIRIEF

Historial, visão, missão e estratégia

x

Reporte prévio da informação e
atualização no SIRIEF

Ficha síntese da empresa

x

Reporte prévio da informação no
SIRIEF

x

Reporte prévio da informação no
SIRIEF

Identificação da empresa
Missão, objetivos, políticas, obrig. serv.
público e modelo de financiamento

Modelo governo/ident. órgãos sociais
Modelo de governo (identificação
dos órgãos sociais)

x

Estatuto remuneratório fixado

x

Remunerações auferidas e demais
regalias

x

Reporte prévio da informação e
atualização no SIRIEF

Regulamentos e transações
Regulamentos internos e externos

x

Transações relevantes com entidade(s)
relacionada(s)

x

Outras transações

x

Análise de sustentabilidade económica,
social e ambiental

x

Reporte prévio da informação no
SIRIEF

Avaliação do cumprimento dos PBG

x

Reporte prévio da informação no
SIRIEF

Código de Ética

x

Reporte prévio da informação no
SIRIEF

Informação financeira histórica e atual

x

Reporte prévio da informação no
SIRIEF

Esforço financeiro do Estado

x

Reporte prévio da informação no
SIRIEF

Reporte prévio da informação e
atualização no SIRIEF
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Informação a constar no site da empresa

Divulgação
S

N

Comentários

NA

Existência de site

x

Historial, visão, missão e estratégia

x

Publicação da informação no site
da empresa

Organigrama

x

Publicação da informação no site
da empresa

Órgãos sociais e modelo de governo

Identificação dos órgãos sociais

x

Identificação das áreas de responsabilidade do CA

x

Identificação das comissões existentes na
sociedade

x

Identificar sistemas de controlo de riscos

x

Remuneração dos órgãos sociais

x

Regulamentos internos e externos

x

Transações fora das condições de mercado

x

Transações relevantes com entidades relacionadas

x

Análise de sustentabilidade económica,
social e ambiental

x

Código de Ética

x

Publicação da informação no site
da empresa

Relatório e Contas

x

Publicação da informação no site
da empresa

Provedor do cliente*

* Projeto em curso.
Legenda: S ~ sim; N ~ não; NA ~ não aplicável.

Publicação no Relatório e Contas,
que consta no site da empresa

x
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II. cumprimento das orientações legais

1. Dos Objetivos de gestão

O mandato do conselho de administração terminou em abril de 2011. O último
contrato de gestão foi referente ao período de 2008-2010.
Devendo, entretanto e em qualquer caso, respeitar-se as orientações constantes no despacho n.º 155/2011, de 28 de abril, e no Programa de Estabilidade e
Crescimento para 2010-2013, aprovado pela Resolução da Assembleia da
República n.º 29/2010, de 12 de abril, que implicam a redução, em 2011, face ao
ano anterior, de 15 % dos gastos com o pessoal e dos gastos com fornecimentos
e serviços externos e o crescimento do endividamento limitado a 6 % em 2011.
No que diz respeito aos objetivos de redução de gastos com fornecimentos e
serviços externos, a INCM alertou para o facto de os referidos gastos indexados
ao volume de produção/serviços representarem 43 % do total dos mesmos,
incluindo, por um lado, encargos variáveis com o volume de negócios e, por
outro lado, encargos com trabalhos especializados informáticos relacionados
com produção e, como tal, o cumprimento do objetivo de redução de 15 % só
seria possível através da redução da atividade da empresa, que na grande maioria
é objeto de contrato que inclui níveis de serviço (SLA) e consequente impacte
direto nos resultados da empresa.

2. Da gestão do risco
financeiro

Consciente da importância e complexidade de avaliar, medir o impacte e criar
planos de contingência para os riscos que decorrem das suas atividades com
crescente rigor, é propósito da empresa constituir, a médio prazo, um grupo
de trabalho interno para se dedicar a estas tarefas. Em 2011, o Comité de Risco
elaborou, com base num conjunto de normas das quais se destacam a NP EN ISO
9001, a ISO/IEC 27001, a NP 3003-8.2003 e as normas VISA, uma metodologia
para a gestão do risco que visa identificar as ameaças decorrentes da sua
atividade.

Riscos de procura
Concorrência
Com a disponibilização gratuita do Diário da República Eletrónico (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 fidedignidade e fiabilidade
da informação que disponibiliza.
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Na área dos cartões poliméricos a INCM procura manter a certificação 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) com a personalização
tem possibilitado o reposicionamento/crescimento na cadeia de valor associada
à emissão e gestão dos cartões representando um fator 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 serem atribuídas responsabilidades em falhas
destes produtos e serviços em situações que não são 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 2011 a INCM continuou
a servir-se do seu site de forma a melhorar a sua imagem junto do cliente final
procurando aumentar a sua transparência e amigabilidade.

Riscos de capacidade
Regulamentos externos a que a empresa está sujeita
Nos últimos anos, a empresa desenvolveu esforços significativos na mudança da
composição dos seus negócios, fruto de decisões governamentais (SIMPLEX)
que levaram o centro da atividade da INCM do Diário da República e dos impressos em papel para os documentos de segurança e eletrónicos [casos de: carta de
condução, passaporte eletrónico 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, às quais a produção de moeda responde, visando
assegurar o seu cumprimento, não obviando a obtenção de valor acrescentado.
Na produção gráfica, a INCM está sujeita aos regulamentos relativos à certificação da Visa e da MasterCard para a produção de cartões bancários.
A INCM assegurou o cumprimento do Código dos Contratos Públicos (CCP)
aliando-o a uma gestão económica e material de stocks.
Quanto à atividade das Contrastarias, a empresa tem procurado junto das entidades governamentais resolver a questão nodal em termos de gestão, pesem embora os aumentos verificados na produtividade destes serviços. A não atualização
dos emolumentos praticados tem vindo a ser colmatada com as indemnizações
pagas pelo Tesouro.
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Evolução tecnológica
A atividade gráfica é alvo de uma constante e acelerada mutação. A substituição
do papel por outras matérias mais resistentes ou por produtos eletrónicos com
vista à desmaterialização e a introdução do chip como elemento de segurança de
informação espelham a realidade da referida evolução. Os riscos associados têm
vindo a ser monitorizados pela empresa adequando a sua estratégia.
Mercados financeiros
A INCM tem, neste domínio, como objetivo reduzir o risco de exposição às variações das taxas de juro e às variações de preços de produtos cotados em mercados,
recorrendo a produtos financeiros 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 financeiros e das posições detidas.
Fiscalidade
As alterações verificadas nas leis fiscais e parafiscais e eventuais interpretações
da sua aplicação originam a necessidade de permanente atualização e, por isso,
é essencial estar sempre atento, de forma a fazer face a todas as obrigações. A
gestão destes riscos implica um acompanhamento de toda a evolução através
de informação publicada, formação contínua sobre estes temas e solicitações de
esclarecimento aos diversos órgãos competentes (OTOC, DGCI, OROC, fiscalistas, etc.).
Riscos de competitividade
Capital humano
A INCM está segura de que o principal património é constituído pelos seus colaboradores e seus níveis de conhecimento/saber, que, de forma dedicada e laboriosa, lhe vem possibilitando vencer, ao longo dos anos, os importantes desafios
que a sua missão lhe coloca, num mundo em constante mutação.
A gestão do risco de selecionar, recrutar, desenvolver, formar, potenciar e reter
ativos humanos é tarefa que a empresa desenvolve procurando criar as condições
que contribuam para o aumento do capital humano e intelectual.
Na área da formação, a INCM, S. A., elabora anualmente um plano de formação, o
qual contribui para a concretização dos objetivos estratégicos da INCM, S. A., minimizando riscos enquanto instrumento capaz de reforçar as competências relevantes
para o desempenho individual.
Com a nova divisão do trabalho adotada na empresa, pretende-se potenciar a
produtividade através do maior conhecimento e domínio das cadeias de valor
dos produtos produzidos.
No quadro seguinte identifica-se o grau de cumprimento das instruções do despacho n.º 101/09-SETF, de 30 de janeiro.
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Gestão de risco financeiro ~ despacho
n.º 101/09-SETF, de 30 de janeiro

Cumprido
S

N

Descrição
NA

Procedimentos adotados em matéria de avaliação de risco e medidas de cobertura respetiva
Diversificação de instrumentos de financiamento

x

Diversificação das modalidades de taxa de
juro disponíveis

x

Diversificação de entidades credoras

x

Descoberto bancário, conta corrente, papel comercial e leasings

Contratação de instrumentos de gestão
de cobertura de riscos em função das
condições de mercado

x

Adoção de política ativa de reforço de capitais permanentes
Consolidação passivo remunerado: transformação passivo curto em M/L prazo, em
condições favoráveis

x

Contratação da operação que minimiza o
custo financeiro (all-in-cost) da operação

x

Minimização da prestação de garantias
reais

x

Minimização de cláusulas restritivas (covenants)

x

Medidas prosseguidas com vista à otimização da estrutura financeira da empresa
Adoção de política que minimize afetação
de capitais alheios à cobertura financeira
dos investimentos

x

Opção pelos investimentos com comprovada rendibilidade social/empresarial,
beneficiam de FC e de CP

x

Utilização de autofinanciamento e de receitas de desinvestimento

x

Inclusão nos R&C
Descrição da evolução da taxa média anual
de financiamento nos últimos cinco anos

x

ABDR dos útimos dois anos.

Juros suportados anualmente com o passivo remunerado e outros encargos nos
últimos cinco anos

x

ABDR dos útimos dois anos.

Análise de eficiência da política de financiamento e do uso de instrumentos de
gestão de risco financeiro
Reflexão nas DF 2011 do efeito das variações do justo valor dos contratos de swap
em carteira

x

x

Legenda: FC ~ fundos comunitários; CP ~ capital próprio; S ~ sim; N ~ não; NA ~ não aplicável.
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3. Da evolução do prazo médio
de pagamentos

Quadro LXv
Prazo Médio de Pagamentos
a Fornecedores nos termos
da Resolução do conselho
de ministros n.º 34/2008
com as alterações introduzidas pelo Despacho
n.º 9870/2009

4. Divulgação dos atrasos
nos pagamentos

Quadro LXvi
Mapa da posição a 31 de
dezembro de 2011 dos
Pagamentos em Atraso,
nos termos do Decreto-Lei
n.º 65-A/2011, de 17 de Maio

PMP

Em dias

1.º T

2.º T

3.º T

4.º T

1.º T

2.º T

3.º T

4.º T

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

100

82

47

125

96

89

86

90

De acordo com o disposto nos n.os 5 e 8 do artigo 183.º do Orçamento do Estado
para 2011 em conjugação com o Decreto-Lei n.º 65-A/2011, de 17 de maio, divulgam-se no sítio da INCM os montantes em dívida a fornecedores no final de 2011,
com prazos superiores a 90 dias:

90-120
dias

120-240
dias

240-360
dias

> 360
dias

Meios complementares de diagnóstico
e terapêutica

0,00

2,07

1,64

0,05

Outros bens e serviços

0,11

8,51

3,05

7,78

Pagamentos em atraso

Considera-se «atraso no pagamento» o não pagamento de fatura correspondente
ao fornecimento dos bens e serviços referidos no artigo seguinte após o decurso
de 90 dias, ou mais, sobre a data convencionada para o pagamento da fatura ou,
na sua ausência, sobre a data constante da mesma.
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5. Dos deveres especiais
de informação
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Por um lado a INCM presta informação prevista na Resolução do Conselho de
Ministros n.º 49/2007, de 28 de março, através do reporte prévio à DGTF pelo
SIRIEF. Por outro, de acordo com o despacho n.º 14277/2008, de 23 de maio, a
incm cumpre as medidas de reforço dos mecanismos de controlo financeiro e
dos deveres especiais de informação das empresas do SEE.
Anualmente, a INCM procede ao reporte dos seguintes documentos:

• Planos de atividades anuais e plurianuais
Anos de 2011 e 2012, remetido em 15 de dezembro de 2010;
Anos de 2012 e 2013, remetido em 1 de dezembro de 2012;

• Orçamentos anuais, incluindo estimativa das operações financeiras
com o Estado
Anos de 2011 e 2012, remetido em 15 de dezembro de 2010;
Anos de 2012 e 2013, remetido em 1 de dezembro de 2012;

• Planos de investimento anuais e plurianuais e respetivas fontes de
financiamento
Anos de 2011 e 2012, remetido em 15 de dezembro de 2010;
Anos de 2012 e 2013, remetido em 1 de dezembro de 2012;

• Documentos de prestação anual de contas individuais, acompanha
dos do relatório anual de fiscalização do ROC
Relatório e Contas, em 24 de março de 2011;
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• Relatórios trimestrais e semestral de atividades e de execução
Orçamental, acompanhados dos respetivos relatórios do órgão de
fiscalização
Relatório trimestral de execução orçamental do 1.º trimestre de 2011: remetido em 19 de maio de 2011;
Relatório trimestral de execução orçamental do 2.º trimestre de 2011: remetido em 24 de agosto de 2011;
Relatório trimestral de execução orçamental do 3.º trimestre de 2011: remetido em 15 de novembro de 2011;
Relatório trimestral do fiscal único do 1.º trimestre de 2011: remetido em
19 de maio de 2011;

• Cópias das atas das assembleias gerais da empresa
Ata n.º 32: remetida em 18 de maio de 2011;
Ata n.º 33: remetida em 24 de janeiro de 2012.

6. DAs diligências tomadas
e os resultados obtidos
no âmbito do cumprimento
das recomendações do
acionista emitidas aquando
da aprovação das contas de
2010

No 2.º semestre de 2011 a INCM reconheceu nas suas contas a totalidade das
responsabilidades atuariais decorrentes dos benefícios pós-emprego, nomeadamente encargos com cuidados médicos de acordo com recomendações do acionista na assembleia geral de aprovação das contas de 2010.

7. Das remunerações,
designadamente:

Conselho de Administração
As remunerações auferidas pelos membros do órgão de administração foram
sujeitas a reduções conforme a Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho (redução de 5 %
na remuneração fixa mensal), e a Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro (redução
de mais 10 % às remunerações totais).
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Quadro LXvii
Remunerações DO Conselho
de Administração em 2011

P
Estêvão
de Moura

V
José
Inácio
Toscano

V
Renato
Leitão

V
Isabel
Correia
Neto

V
Pedro
Garcia
Cardoso

€ 116 145

€ 89 745

€ 89 798

€ 89 690

€ 89 609
€ 4 480

1. Remuneração
1.1. Remuneração base anual/fixa
1.2. Redução decorrente da Lei n.º 12-A/2010

€ 5 809

€ 4 531

€ 4 549

€ 4 512

1.3. Redução decorrente da Lei n.º 55-A/2010

€ 11 038

€ 8 609

€ 8 644

€ 8 572

€ 8 520

1.4. Remuneração anual efetiva (1.1.-1.2.-1.3.)

€ 99 298

€ 76 605

€ 76 605

€ 76 606

€ 76 609

€ 45

€ 874

€ 1 188

€ 544

€ 72

2.1. Plafond anual em comunicações móveis

€ 2 000

€ 2 000

€ 2 000

€ 2 000

€ 2 000

2.2. Gastos na utilização de comunicações móveis

€ 1 022

€ 476

€ 272

€ 520

€ 463

€ 23 594

€ 9 796

€ 18 476

€ 9 796

€ 18 212

BMW

BMW

BMW

BMW

BMW

1.5. Senha de presença
1.6. Acumulação de funções de gestão
1.7. Remuneração variável
1.8. IHT (isenção de horário de trabalho)
1.9. Outras (identificar detalhadamente)
1.9.1. Diuturnidades
2. Outras regalias e compensações

2.3. Subsídio de deslocação
2.4. Subsídio de refeição
2.5. Outras (identificar detalhadamente)
3. Encargos com benefícios sociais
3.1. Regime de proteção social
3.2. Seguros de saúde
3.3. Seguros de vida
3.4. Seguro de acidentes pessoais
3.5. Outros (identificar detalhadamente)
4. Parque automóvel
4.1. Marca
4.2. Modelo
4.3. Matrícula

520D

320D

320D

320D

320D

24-HF-55

95-GS-63

32-JG-67

32-JG-13

95-GS-54

4.4. Modalidade de utilização (aquisição/ALD/renting/leasing)

Renting

Renting

Renting

Renting

Renting

4.5. Valor de referência da viatura nova

€ 39 167

€ 33 954

€ 34 813

€ 34 813

€ 35 808

4.6. Ano início

2009

2008

2010

2010

2008

4.7. Ano termo

2013

2012

2014

2014

2012

48

48

48

48

48

4.8. Número de prestações (se aplicável)
4.9. Valor residual

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4.10. Valor de renda/prestação anual da viatura de serviço

€ 7 340

€ 6 466

€ 523

€ 5 523

€ 6 800

4.11. Combustível gasto com a viatura

€ 3 421

€ 1 655

€ 1 881

€ 2 185

€ 1 902

4.12. Plafond anual combustível atribuído

€ 6 000

€ 6 000

€ 6 000

€ 6 000

€ 6 000

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Não

Sim

4.13. Outros (identificar detalhadamente)
5. Informações adicionais
5.1. Opção pela remuneração do lugar de origem (s/n)
5.2. Remuneração ilíquida anual pelo lugar de origem
5.3. Regime de proteção social
5.3.1. Segurança social (s/n)
5.3.2. Outro (indicar)
5.4. Exercício de funções remuneradas fora do grupo (s/n)
5.5. Outras (identificar detalhadamente)

Legenda: P – Presidente; V – Vogal executivo; VNE – Vogal não executivo.

CGA

CGA
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Mesa da Assembleia Geral

Quadro LXViii
REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS
da Assembleia Geral 2011

Mandato I

2011

Presidente

Vice-Presidente

Secretário

€ 540

€ 344

€ 297

Do auditor externo
Fiscal Único
Quadro LXiX
REMUNERAÇão do Fiscal
Único 2011
* Em 2011 foi aplicado o artigo
22.º da Lei n.º 55-A/2011 (Lei do
OE/2011): SIM

Fiscal Único
Remuneração anual auferida

2010

* 2011

€ 15 000

€ 3 750

Dos restantes trabalhadores
A INCM cumpriu em 2011 a redução das remunerações dos trabalhadores, em
conformidade com o artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010.
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8. Da Contratação Pública

Em termos da aplicação das normas de contratação pública, a INCM está sujeita à
aplicação do Código dos Contratos Públicos (CCP). No entanto é de salientar que
as regras de contratação pública aplicadas ao ambiente industrial e concorrencial onde a INCM desenvolve a sua atividade de compras têm contribuído para
perda de valor, diminuição da carteira de fornecedores e uma maior exposição ao
risco. A maior dificuldade processual tem transformado a empresa num cliente
menos atrativo para alguns fornecedores e, ao contrário das premissas da Diretiva
Comunitária de Compras Públicas, tem provocado a diminuição da concorrência,
constituindo-se mesmo como uma barreira à entrada de novos fornecedores.

9. Da adesão da empresa ao
sistema nacional de compras Públicas

A INCM aderiu ao SNCP com o estatuto de entidade voluntária, através de contrato de adesão formalizado em 27 de janeiro de 2009. Desde essa data e após uma
análise à configuração dos diversos acordos quadro disponibilizados pela ANCP,
a empresa tem vindo a optar por recorrer a alguns para despoletar processos de
aquisição em categorias transversais da sua atividade.
As aquisições têm sido desenvolvidas de forma isolada ou em parceria com a
Presidência do Conselho de Ministros, enquanto entidade agregadora de necessidades para potenciar o efeito de economia de escala. Independentemente de
terem sido obtidos resultados interessantes, mas de impacte reduzido na estrutura
de custos da INCM (caso dos combustíveis rodoviários), considera-se como mais
promissor e relevante o lançamento de procedimento conjunto com as entidades
da PCM, tendo em vista aquisição de energia elétrica, processo que se encontra
em curso.

10. Dos limites máximos de Quanto ao limite de variação de endividamento previsto no PEC de 6 % para
acréscimo de endividamento 2011, a INCM em 2011 diminuiu o endividamento em 65 % , conforme o quadro
seguinte:

Controlo dos limites de
endividamento

2010

2011

Variação

Executado

Endividamento remunerado

43 123 434,0

15 137 623,9

- 65 %
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11. Do cumprimento do
A INCM é uma empresa industrial, onde parte significativa dos FSE está indexada
Plano de redução de custos à atividade e depende do nível de encomendas de clientes, a grande maioria objeto de contratos, que incluem níveis de serviço (SLA) em termos de quantidade
e qualidade e que envolvem penalizações no caso de não serem cumpridos nos
termos contratualizados. Desta forma, a INCM propôs-se a isolar os FSE e os
gastos com pessoal que dependiam da atividade dos restantes, por forma a poder
cumprir com a redução preconizada no despacho n.º 155/2011, de 28 de abril. Para
além do mais, a redução desligada da atividade tornava-se mais complexa dado
que nos últimos cinco anos a INCM tem vindo a realizar uma diminuição acentuada dos gastos com pessoal.
Podemos verificar que nos FSE que não estão diretamente relacionados com a
atividade a INCM conseguiu reduzir 16 % e nos gastos com pessoal também, sem
considerar a questão dos benefícios pós-emprego que são valores cuja oscilação
com as atualizações atuariais às quais a INCM é alheia, a empresa atingiu os 11 %.

Real

Real

Dez-10

Variação

Dez-11

Gastos FSE correntes

8 017

6 774

- 16 %

Gastos de pessoal correntes

24 579

21 918

- 11 %

Gastos FSE e pessoal correntes

32 596

28 692

- 12 %

Gastos FSE indexados à atividade

6 289

6 157

-2%

Gastos FSE e pes. (com CGA-BPE)

3 820

4 306

13 %

2011/2010

Total FSE

14 306

12 931

- 10 %

Total custos com pessoal

28 399

26 224

-8%

Total custos com pessoal e FSE

42 705

39 155

-8%

12. Do princípio da unidade
de Tesouraria do estado

A INCM solicitou a dispensa do cumprimento da aplicação do artigo 89.º da Lei
n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro.

13. CUMPRIMENTO DAS
ORIENTAÇÕES LEGAIS

Em conformidade com o disposto no artigo 13.º-A do Decreto-Lei n.º 300/2007,
de 23 de agosto, e nos termos do Ofício Circular n.º 653/2012 da DGTF, de 25 de
janeiro, sobre o processo de prestação de contas, apresenta-se neste capítulo uma
breve descrição dos principais aspetos relativos ao cumprimento das orientações
legais para o setor empresarial do Estado, aplicáveis à INCM.
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Cumprimento das orientações legais

Cumprimento
S

N

Quantificação

NA

Objetivos de gestão
Objetivo 1

x

Objetivo 2

x

Objetivo 3

x

Gestão do risco financeiro

x

Evolução do PMP a fornecedores

x

39 dias

Atrasos nos pagamentos (arrears)

x

23,31 mil euros

Deveres especiais de informação

x

Recomendações do acionista na aprovação de contas
Recomendação 1

x

100 %

Remunerações
Não atribuição de prémios de gestão

x

Órgãos sociais ~ redução remuneratória nos
termos do artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010

x

10 %

Órgãos sociais ~ redução de 5 % por aplicação do artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2010

x

5%

Auditor externo ~ redução remuneratória
nos termos do artigo 22.º da Lei n.º 55-A/2010
Restantes trabalhadores ~ redução remuneratória nos termos do artigo 19.º da Lei
n.º 55-A/2010

x

x

Contratação pública
Normas de contratação pública

x

Normas de contratação pública pelas participadas

x

Adesão ao Sistema Nacional de Compras
Públicas

x

Limites de crescimento do endividamento

x

Plano de redução de custos
Gastos com pessoal

x

8%

Fornecimentos e serviços externos

x

10 %

Princípio da unidade de tesouraria

x

0%
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E ~ Relatório e Parecer do
Fiscal Único

PÁGINA 214

INCM IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA

RELATÓRIO E CONTAS 2011 Relatório e Parecer do Fiscal Único
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RELATÓRIO E CONTAS 2011 Relatório e Parecer do Fiscal Único
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RELATÓRIO E CONTAS 2011 Relatório e Parecer do Fiscal Único
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RELATÓRIO E CONTAS 2011 Relatório e Parecer do Fiscal Único
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