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A INCM TEM UM LUGAR ÚNICO NO TECIDO
EMPRESARIAL PORTUGUÊS. HERDEIRA
DOS ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS
MAIS ANTIGOS DO PAÍS, A SUA DURAÇÃO
PRENDE-SE COM A SUA MISSÃO:
É UM ELO INSUBSTITUÍVEL DA CONFIANÇA
ESSENCIAL AO BOM FUNCIONAMENTO
DAS RELAÇÕES NA SOCIEDADE,
QUE AO ESTADO COMPETE GARANTIR.
A SEGURANÇA E A FIABILIDADE NA
PRODUÇÃO DE BENS IMPRESCINDÍVEIS
AO DIA-A-DIA DOS PORTUGUESES,
DESDE OS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO
À MOEDA, PASSANDO PELA EDIÇÃO
DO DIÁRIO DA REPÚBLICA, SÃO A SUA RAZÃO
DE SER. A APLICAÇÃO DAS NOVAS
TECNOLOGIAS AO DESENVOLVIMENTO
DA SEGURANÇA DESSES BENS É,
PARA A INCM, HOJE, O SEU MAIOR DESAFIO
ESTRATÉGICO. E, PELA ACUMULAÇÃO
DE CAPACIDADE, EXPERIÊNCIA
E CONHECIMENTO, O QUE A CAPACITA
PARA RESPONDER A UM NÚMERO
CADA VEZ MAIOR DE SOLICITAÇÕES
DO SECTOR PRIVADO.
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2. SOBRE O RELATÓRIO

A Imprensa Nacional–Casa da Moeda (INCM) pretende, com este documento,
dar resposta a um conjunto de propósitos:
› Prestação de contas ao acionista. Para o efeito foi adotada neste relatório a estrutura indicada no ofício n.º 832, de 14 de fevereiro de 2013, da Direção-Geral
do Tesouro e Finanças;
› Divulgação da estrutura e das práticas de governo em vigor na empresa considerando-se para o efeito o disposto no Decreto‑Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro.
Este capítulo do relatório (ponto 6 «Relatório do governo societário») poderá ser
considerado e analisado de forma autónoma;
› Prestação de contas às restantes principais partes interessadas da empresa,
seguindo as diretrizes G3.1 da Global Reporting Initiative (GRI), no nível A.
Este relatório refere-se à totalidade da atividade desenvolvida pela INCM durante
o ano de 2013 e integra a componente económico-financeira, social e ambiental
da atividade da empresa, não incluindo informações pormenorizadas referentes a
empresas participadas.
Não é objetivo desta publicação substituir outros meios de comunicação com as
partes interessadas já existentes, pelo que, ao longo deste documento, o leitor será
remetido para outras publicações da INCM disponibilizadas no site www.incm.pt,
onde poderá ser obtida informação mais detalhada sobre o assunto.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DA INCM, MARIA LUÍSA PACHECO,
ANTÓNIO OSÓRIO E RODRIGO BRUM.
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3. Mensagem do presidente do conselho
de administração

A longevidade da INCM, que se orgulha de ser a mais antiga empresa portuguesa em atividade, encontra explicação na natureza dos bens e serviços que produz
e desenvolve, essenciais ao Estado, aos cidadãos e à vida em sociedade, e revela uma invulgar capacidade de acompanhar a constante evolução económica,
social, tecnológica e cultural do País e do mundo.
Os desafios e as adversidades, com maior ou menor grau de intensidade, fazem
parte da vida das instituições e das empresas, tanto públicas como privadas, impondo a necessidade de delinear e colocar em prática estratégias de gestão adequadas à realidade.
A INCM não é exceção e tem procurado responder adequadamente aos desafios
e às solicitações que se lhe apresentam, inovando, desenvolvendo e valorizando
os seus recursos e as suas competências, na salvaguarda das suas atribuições
públicas e dos interesses do acionista, para que, com empenho, trabalho e colaboração com todas as partes interessadas, as estratégias se tornem efetivas.
O corpo deste relatório mostra o trabalho realizado nesse sentido ao longo de
2013 e que, num ano marcado por uma conjuntura económica particularmente
difícil, permitiu alcançar um resultado liquido global de 14,5 milhões de euros,
que se traduz embora numa redução de 13 % face ao ano anterior, o que num ano
de muitas dificuldades para o País, se poderá considerar bastante satisfatório.
Tais resultados, aqui apresentados de forma detalhada e transparente, permitem
que a INCM, de acordo com a sua missão e as suas atribuições, ocupe uma posição sólida e coerente dentro do setor empresarial do Estado.
Tal só é possível através de uma gestão sustentável, que respeita as vertentes
económicas, sociais e ambientais, construindo um relacionamento salutar com
todos os stakeholders, sem nunca perder de vista novos horizontes e oportunidades de negócio.
Graças a essa filosofia de gestão, a INCM conseguiu projetar a sua atividade além-fronteiras, conquistando, ao longo de 2013, o reconhecimento internacional das
suas competências em diversas áreas, um reconhecimento materializado nos negócios e nas parcerias firmadas com organismos e instituições de diferentes países.
No futuro, queremos continuar a ser merecedores da confiança e do reconhecimento que todos depositam em nós, o que não se faz contemplando o passado,
repousando sobre os louros ou sucumbindo a projeções fatalistas, mas sim encarando os desafios e trabalhando para continuar a oferecer soluções, produtos
e serviços seguros, inovadores e de qualidade. Só assim poderemos ser úteis e
continuar acrescentar valor à sociedade e ao País.
António Osório
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4. Envolvente da atividade

O ano de 2013 foi caracterizado por sucessivas revisões, em baixa, dos cenários
macroeconómicos de todas as regiões, com particular relevo para uma menor
expansão das economias emergentes. Foi, assim, o terceiro ano consecutivo com
um crescimento anémico, muito perto de mínimos históricos.
Na área do euro houve uma redução ligeira dos riscos, fruto de uma melhoria
do ambiente financeiro nos países mais fragilizados em consequência de alguns
avanços na conceção da União Bancária.
Os desenvolvimentos recentes, nomeadamente os sinais de estabilização da procura interna, geram expectativas que a economia portuguesa inicie, nos anos de
2014 e 2015, um ciclo de crescimento moderado, mas sustentado, continuando
as exportações a serem o principal motor da atividade económica. A evolução a
médio prazo está condicionada pelo aumento do investimento e pela melhoria
do mercado de trabalho que apresenta alguns sinais menos negativos. Mas, os
riscos negativos permanecem.
Os desenvolvimentos que ocorrem no primeiro semestre de 2014, com a aproximação do final do Programa de Ajustamento Económico e Financeiro e a transição para o financiamento do Estado no mercado, condicionarão a evolução
futura. Espera-se uma melhoria da capacidade de financiamento da economia,
como resultado da evolução positiva do saldo da balança de bens e serviços, que
deverá apresentar excedentes, fruto do crescimento das exportações.
Não obstante, alguns constrangimentos estruturais ao crescimento económico
continuarão a condicionar o potencial de crescimento da economia portuguesa no futuro próximo. Em particular, destacam-se o elevado endividamento dos
vários setores institucionais, o nível ainda relativamente baixo das qualificações
da população ativa e a forte segmentação do mercado de trabalho, que promove
uma longa duração do desemprego e uma elevada rotação de alguns grupos de
trabalhadores.
O desafio do desenvolvimento económico passa pela mobilização dos agentes
económicos e sociais para a necessidade e benefícios de reformas que assegurem níveis de bem-estar compatíveis com a manutenção do consenso institucional e da coesão social.
O ano de 2013, terminou com uma contração do produto interno bruto (PIB) nacional que deverá rondar os 1,5 %, esta evolução implica uma redução acumulada
do produto interno bruto de 6 %, durante o período de 2011-2013.
O boletim económico de inverno do Banco de Portugal perspetiva uma recuperação da economia portuguesa de 0,8 % para 2014 e um crescimento de 1,3 %
para 2015.
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Quadro 1
Projeções do banco de Portugal

Taxa de variação, em percentagem
2013

2014

2015

PIB

- 1,5

0,8

1,3

Consumo privado

- 2,0

0,3

0,7

Consumo público

- 1,5

- 2,3

- 0,5

Investimento (FBCF)

- 8,4

1,0

3,7

Procura interna

- 2,7

0,1

0,9

Exportações

5,9

5,5

5,4

Importações

2,7

3,9

4,5

Inflação

0,5

0,8

1,2

Fonte: Banco de Portugal — Boletim de Inverno 2013.

O preço dos metais preciosos, em particular o ouro, registou uma quebra de 20 %
ao longo do ano, como se verifica no gráfico seguinte, apresentando igualmente
uma elevada volatilidade, refletindo o ambiente de baixo crescimento e inflação
praticamente ausente nas economias de referência.

Figura 1
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Fonte: LBMA.

As taxas de juro, nomeadamente a EURIBOR, mantiveram-se a níveis historicamente baixas durante o ano 2013, num patamar pouco acima do 0,50 %, prevendo-se uma certa estabilidade durante o ano de 2014.
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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 três meses, implícita nos
contratos de futuros, tudo aponta para a sua manutenção nos atuais níveis nos
próximos meses.
FigURA 2
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Fonte: Banco de Portugal.

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 diferir as suas decisões de aquisição desses serviços
em favor de responsabilidades mais imediatas.
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5. Síntese do ano

Janeiro

› O Edifício da Casa da Moeda é classificado como monumento de interesse
público.
› A Coleção D e Papéis de Jornal são finalistas dos Prémios LER/Booktailors 2012.

Fevereiro

› A INCM e INESC Porto assinam protocolo de colaboração para I&D em áreas
como a biometria, a criptografia, a gestão documental e tratamento de imagem e os
sistemas de informação e ou utilização de documentos de segurança (v. ponto 6.8).
› A INCM integra o núcleo fundador do «Fórum Empresas para a Igualdade – o
nosso compromisso» e assume o compromisso de implementar um conjunto de
medidas em prol da igualdade de género no trabalho (v. ponto 6.8).

Abril

› O Fórum dos Numismatas atribui à INCM o 1.º prémio nas categorias de Melhor
Moeda Comemorativa Portuguesa, conferido à Peça de D. João V, e de Melhor
Set Oficial da Europa, para a Série Anual 2012, no âmbito do Euro-Revelações,
uma votação que distinguiu as melhores moedas e sets oficiais de 2012.
› A INCM adere ao movimento «Zero Desperdício», uma iniciativa que visa
combater o desperdício alimentar (v. ponto 6.8)

Junho

› A INCM e a Direção-Geral do Património Cultural assinaram um protocolo
de cooperação para a promoção e divulgação do património cultural português
(v. ponto 6.8).

Outubro

› O edifício da Casa da Moeda volta a receber os visitantes do Lisboa Open
House, um evento integrado numa iniciativa de âmbito internacional que, em
2013, teve lugar em 20 cidades marcadas pela excelência da sua arquitetura
(v. ponto 6.8).
› A INCM recebe menção honrosa na categoria de entidade do setor público do
Prémio Igualdade é Qualidade (v. ponto 6.8).
› A Secretaria de Estado do Conselho de Ministros de Timor-Leste e a INCM
celebram um protocolo de colaboração que visa o desenvolvimento de competências da Gráfica Nacional de Timor-Leste.
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› A moeda comemorativa de € 2 alusiva a Guimarães 2012 — Capital Europeia
da Cultura e a moeda da Série Europa dedicada ao pintor José Malhoa são nomeadas para os Coin of the Year Awards 2014, nas categorias de Melhor Moeda
Bi-Metálica e de Moeda Mais Artística, respetivamente.

Novembro

› A moeda comemorativa de € 2 alusiva a Guimarães 2012 — Capital Europeia
da Cultura, da autoria do artista plástico José de Guimarães, é distinguida com
a Menção Especial do Prémio Internacional Vicenza Numismática para melhor
moeda cunhada em 2012.

Dezembro

› A INCM renova a certificação 3R6 da Sociedade Ponto Verde.
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6 Relatório de governo societário

6.1. Missão, objetivos
e políticas da empresa

A INCM, enquanto parte integrante do setor empresarial do estado (SEE), 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.
A definição da missão, bem como os valores e a visão que a suportam, está definida no Código de Ética e de Conduta da empresa acessível no site da INCM.
Esta definição de missão está igualmente suportada no Decreto-Lei n.º 170/99,
que define os estatutos da empresa e transformou a Imprensa Nacional – Casa da
Moeda, E. P., em sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos.
Na definição dos seus objetivos para 2013-2014 a INCM observou as orientações
estratégicas definidas para o SEE através da Resolução do Conselho de Ministros
n.º 70/2008, de 22 de abril, bem como outras deliberações definidas pelo acionista, através de ofícios e da assembleia geral ou do Orçamento de Estado para
o mesmo período.
Os objetivos estratégicos definidos para 2013-2014 dão continuidade à estratégia definida no plano anterior e respondem a três grandes preocupações da
empresa: contrariar a tendência de perda de atividade, melhorar a eficiência para
a tornar mais capaz de resistir às dificuldades e afirmar a marca.
Cada um destes macro-objetivos dividem-se nos seguintes objetivos específicos:
Contrariar a tendência de perda de atividade:
› A redução das vendas correntes não pode ser superior a 15 % das verificadas
no ano anterior;
› Implementar novos projetos sobre serviços e plataformas eletrónicas;
› Aumentar o portfólio da empresa com produtos e serviços de maior valor
acrescentado;
› Apostar em atividades de I&D;
› Completar projeto de personalização de cartões bancários;
› Redefinir modelo de atividade editorial;
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Melhorar a eficiência:
› Reduzir valor do custo das vendas, dos fornecimentos externos e das despesas
com pessoal;
› Reduzir custos indiretos das UN, face aos custos diretos;
› Reduzir os custos de estrutura;
› Reduzir os stocks;
› Implementar modelo de gestão de riscos;
› Reduzir a dependência dos fornecedores considerados críticos;
› Implementar processos de gestão que privilegiem a responsabilização, a participação, o desenvolvimento pessoal e profissional, a avaliação do desempenho e
a captação/retenção de talentos;
Afirmar a marca:
› Implementar métricas de qualidade do serviço prestado;
› Melhorar o processo de diálogo com os stakeholders;
› Certificação ISO 27001.
Por sua vez estes objetivos estratégicos, no âmbito do processo geral de planeamento, foram desdobrados em objetivos operacionais para todos os negócios em
que a INCM está presente e por toda a sua estrutura.
No âmbito do processo de planeamento cada um dos planos foi avaliado pelo
controlo de gestão, com a participação das áreas envolvidas.
Em termos gerais o cumprimento dos três objetivos estratégicos foi considerado
muito satisfatório, tendo sido concretizados os objetivos; a falta de iniciação e
concretização de alguns devem-se a dificuldades inerentes à natureza dos próprios processos, a saber:
› Embora se tenha iniciado a avaliação do projeto de personalização de cartões
bancários, o mesmo foi apenas concluído no início de 2014, aguardando-se decisão do acionista;
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› O modelo global de análise e gestão de riscos não foi integralmente concluído
esperando-se que seja terminado até final do 1.º semestre de 2014, v. ponto 6.5.2;
› O processo de certificação de segurança ISO 27001, embora se tenha iniciado,
apenas será completado em 2014;
› A implementação de processos de gestão que privilegiem a responsabilização,
a participação, o envolvimento dos trabalhadores e a avaliação do desempenho e
a captação/retenção de talentos foi prejudicada pelas medidas condicionadoras
e restritivas impostas pelo OE, desincentivadores de qualquer política de motivação dos colaboradores.
Os fatores chave/críticos de sucesso da empresa estão identificados no plano
estratégico, como sendo os seguintes:
› Garantia de segurança dos produtos e dos processos produtivos;
› Capacidade de desenvolvimento de novos produtos;
› Qualidade do serviço prestado;
› Capacidade competitiva no mercado.

6.2. Estrutura de capital

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, nem
elabora 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.
As ações representativas do capital social da INCM, S. A., incluindo as que vierem
a ser emitidas em futuros aumentos de capital, só poderão pertencer ao Estado e
serão detidas pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças ou por outras sociedades
de capitais exclusivamente públicos, sendo os direitos do Estado como acionista,
no primeiro dos casos, exercidos por representante designado por despacho do
membro do Governo com responsabilidade pela área das finanças.
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6.3. Participações Sociais
e Obrigações detidas

Os investimentos financeiros referem-se a uma participação de 450 000 ações
com o valor nominal de € 1, que representam 20 % da MULTICERT — Serviços
de Certificação Eletrónica, S. A., com o capital social de 2,25 milhões de euros e
capitais próprios em 2013 de 1,28 milhões de euros.
A INCM integra o conselho de administração da empresa MULTICERT — Serviços
de Certificação Eletrónica, S. A., que por sua vez controla integralmente a gestão
executiva da sociedade Certipor, S. A. A INCM foi representada pelo administrador Sr. Dr. Rodrigo Brum e a partir de outubro pelo Sr. Dr. Alcides Gama, diretor
de Marketing.
Entre a INCM e a MULTICERT existem relações de natureza comercial enquanto cliente e fornecedor. A INCM elabora um dossier de preços de transferência
interna, no qual se verifica que as operações vinculadas entre as entidades observam os princípios da plena concorrência e como tal não se efetua nenhum
ajustamento ao nível fiscal.

6.4. Órgãos Sociais
e Comissões

Os atuais órgãos sociais da INCM são: Mesa da assembleia geral, conselho de
administração e fiscal único.
De acordo com os seus estatutos, os membros da mesa da assembleia geral, do
conselho de administração e o fiscal único são eleitos por um período de três
anos, renovável, contando-se como completo o ano civil da eleição.
Os órgãos sociais da empresa eleitos para o período de 2012-2014, e que iniciaram as suas funções em 24 de setembro de 2012, são os seguintes:

Em euros

6.4.1. Mesa da
assembleia geral

Mandato

Quadro 2
remunerações

Remuneração anual
Cargo

Nome

2012-2014

Presidente

Maria Amália Freire de Almeida

575

575

2012-2014

Vice-presidente Ana Paula da Costa Ribeiro

380

380

2012-2014

Secretário

330

330

(Início - fim)

(1) Valor da senha de presença fixada.
(2) Antes de reduções remuneratórias.

Catarina Charters de Amaral
Homem

Fixada
(1)

Bruto Pago
(2)
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6.4.2. Conselho
de Administração
Quadro 3
remunerações

Mandato
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Cargo

Nome

Designação
legal da atual
nomeação

2012-2014

Presidente

António Manuel
Silva Osório

Ata n.º 35 da AG 1

2012-2014

Vogal

Maria Luísa
Pinto Pacheco da
Cruz Baganha

Ata n.º 35 da AG 1

2012-2014

Vogal

Rodrigo Manuel
Ferreira Brum

Ata n.º 35 da AG 1

(Início - fim)

Número de
mandatos
exercidos na
sociedade

Observações

Todos os membros do conselho de administração são executivos.

Quadro 4
Pelouros dos membros do novo
conselho de administração

Membro

Áreas

Presidente
Dr. António Manuel da Silva
Osório

› Unidade de Publicações;
› Qualidade, Engenharia e Laboratórios;
› Direção de Sistemas de Informação;
› Direção de Marketing Estratégico;
› Gabinete de Auditoria Interna e
Controlo de Risco;
› Organizações Representativas dos
Trabalhadores;
› Cooperação.

Vogal
Dr.ª Maria Luísa Pinto Pacheco
da Cruz Baganha

›
›
›
›
›
›
›

Unidade de Contrastarias;
Direção Financeira e Gestão;
Direção de Recursos Humanos;
Gabinete Jurídico;
Direção de Compras;
Direção de Segurança e Apoio Geral;
Serviço de Manutenção e Obras.

Vogal
Dr. Rodrigo Manuel Ferreira
Brum

›
›
›
›

Unidade Gráfica;
Unidade de Moeda;
Gabinete de Controlo de Gestão;
Museu.

No que se refere a despesas com maior relevância, compete ao conselho de administração a sua aprovação. As despesas realizadas por cada vogal do conselho
são aprovadas pelos restantes.
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O conselho de administração da INCM reúne-se uma vez por semana para tratar
de assuntos correntes da sociedade de acordo com uma agenda prévia. As decisões são expressas em DCA (deliberações do conselho de administração). Em
2013, o conselho de administração reuniu 59 vezes e emitiu 823 deliberações.
Os curricula dos administradores encontram-se em anexo a este ponto 6.

6.4.3. Revisor Oficial
de Contas (ROC)

Para o triénio de 2012-2014 foi eleito por deliberação da assembleia geral em 24
de setembro de 2012, para fiscal único, António Maria Velez Belém da Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Unipessoal, L.da, representada pelo Dr. António
Maria Velez Belém, ROC n.º 768.
O revisor suplente é António Andrade Gonçalves e Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da (ROC n.º 948).

Quadro 5
Eleição

Mandato

Cargo

Nome

2012-2014

Efetivo

António Maria
Velez Belém

Ata n.º 35 da AG 1

2012-2014

Suplente

António Joaquim
Andrade Gonçalves

Ata n.º 35 da AG 1

(Início - fim)

Designação
Legal da atual
Nomeação

Número de
Mandatos
exercidos
na sociedade

Observações

Em euros
Quadro 6

Remuneração

Mandato

Remuneração Anual
Cargo

Nome

Fixada
(1)

Bruto Pago
( 2)

2012-2014

Efetivo

António Maria Velez Belém

1 250

1 250

2012-2014

Suplente

António Joaquim Andrade Gonçalves

(Início - Fim)

(1) Valor bruto anual fixado.
(2) Antes de reduções remuneratórias.
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6.5. Organização Interna
6.5.1. Estatutos
e comunicações

página 25

Os estatutos da INCM foram aprovados pelo Decreto-Lei n.º 170/99, de 19 de
maio, encontrando-se numa fase de revisão, respeitando uma das orientações
do acionista para o mandato da administração, tendo em atenção a necessidade de assegurar a sua conformidade com o Estatuto do Gestor Público e às
demais orientações definidas relativamente ao Setor Empresarial do Estado e o
ajustamento do objeto da empresa, passados que estão já 15 anos da formulação
anterior, com mudanças substanciais ao nível da tipologia dos produtos e dos
serviços fornecidos e das relações estabelecidas no mercado, entre todos os seus
agentes.

Sistema de participação de práticas indevidas
De suporte ao Código de Ética e de Conduta, foi criado um sistema de comunicação para que os colaboradores, fornecedores, clientes ou outras partes interessadas da empresa possam participar, voluntariamente, qualquer prática indevida cometida por colaboradores da empresa que contrariem o estabelecido pelo
Código de Ética e de Conduta.
As participações são feitas por escrito e remetidas por carta ou e-mail, dirigidas ao presidente do Comité de Ética, entidade responsável por acolher, instruir,
documentar e apresentar ao Comité de Ética as participações para avaliação.
Compete-lhe igualmente estabelecer ligação com o reclamante, sempre que necessário. É expressamente proibida qualquer forma de retaliação contra quem
participar práticas indevidas e é-lhe garantido o anonimato se o mesmo for expressamente solicitado.
Todas as participações de práticas indevidas são tratadas como confidenciais.

Prevenção da fraude organizacional
A INCM tem um Plano de Gestão de Riscos da Corrupção e Infrações Conexas,
disponível em:
https://www.incm.pt/portal/incm_gr.jsp
A metodologia adotada para a elaboração deste Plano contemplou a identificação dos principais processos, passíveis de atos de corrupção, a descrição dos
riscos potenciais e a avaliação dos controlos instituídos.
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6.5.2. Controlo interno
e gestão de riscos

O Comité de Risco tem vindo a construir, desde 2011, com base num conjunto de
normas, das quais se destacam a NP EN ISO 9001 e a ISO/IEC 27001, a NP 30038. 2003 e as normas VISA, uma metodologia para a gestão do risco, que visa identificar as ameaças decorrentes da sua atividade e a importância e complexidade de
avaliar e medir o impacto, e criar planos de contingência, de modo integrado de
caráter permanente, que assegurem uma compreensão apropriada da natureza e
da magnitude dos riscos subjacentes à atividade desenvolvida, possibilitando uma
implementação adequada da estratégia e o cumprimento dos objetivos da empresa.
Paralelamente, existe na INCM um órgão responsável pela supervisão dos processos — Gabinete de Auditoria Interna e Controlo de Risco — que apoia o conselho de administração, exercendo as suas funções de um modo independente
e objetivo. O reporte ao conselho de administração assegura a independência
da função de auditoria interna não tendo, deste modo, as atividades que exerce qualquer relação de dependência hierárquica ou funcional relativamente aos
serviços auditados. A função de auditoria interna 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 governo da INCM.
As atividades exercidas pretendem melhorar e contribuir para:
› A confiança e integridade da informação;
› A conformidade com os planos, procedimentos, leis e regulamentos;
› A salvaguarda dos ativos;
› O uso económico e eficiente dos recursos;
› A execução (cumprimento) dos objetivos e metas estabelecidos;
› O controlo do risco;
› O apoio ao conselho de administração/consultoria interna e governo da
sociedade.
Organograma
Em termos organizacionais, a INCM encontra-se estruturada por quatro áreas de
negócio: gráfica, moeda, publicações e contrastarias, que são apoiadas por cinco
áreas de suporte e duas unidades de serviços, uma de gestão e apoio jurídico e
outra de segurança e apoio geral, e tem a colaboração de comités.
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Figura 3
Organograma da INCM
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UGF – Unidade Gráfica
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.
UMD – Unidade de Moeda
A missão da Unidade de Moeda é a produção de moeda metálica, nomeadamente 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.
UPB – Unidade de Publicações
No âmbito da sua atividade estatutária, compete à INCM a missão de editar o
Diário da República (DR) e gerir a base de dados da versão eletrónica do DR, o
DRE, e editar obras de relevante interesse cultural e outras, que pela sua natureza
preenchem falhas de mercado, tanto no domínio mais técnico-científico como de
divulgação temática, assim como gerir a rede de lojas e a distribuição junto da
rede livreira e dos revendedores de impressos.
UCO – Unidade de Contrastarias
A Unidade de Contrastarias assegura um conjunto de atividades, das quais se
destacam 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.
DMK – Direção de Marketing Estratégico
A Direção de Marketing Estratégico e Desenvolvimento tem como missão participar na definição das linhas estratégicas de negócio da empresa de forma sustentável, apoiar o desenvolvimento de novas linhas de negócio e a atividade de
marketing e vendas das unidades de negócio. Incorporam ainda a sua missão a
gestão do processo de marketing corporativo, a gestão do património bibliográfico e arquivístico da empresa e a sua comunicação institucional.
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DSI – Direção de Sistemas de Informação
A Direção de Sistemas de Informação tem como propósito desenvolver e gerir
todos os sistemas de informação da INCM, apostando na qualidade, segurança e
inovação tecnológica, aplicando as melhores práticas vigentes do mercado.
GAI – Gabinete de Auditoria Interna e Controlo de Risco
Compete ao Gabinete de Auditoria Interna e Controlo de Risco 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.
QEL – Direção de Qualidade, Engenharia e Laboratórios
A Direção de Qualidade, Engenharia e Laboratórios tem como missão assegurar a manutenção e a melhoria contínua do sistema de gestão da qualidade da
INCM e garantir a qualidade associada aos produtos e serviços produzidos ou
fornecidos pela empresa, em colaboração com as diferentes unidades de negócio
e unidades de suporte. Tem ainda como missão participar em projetos de engenharia, conceção e desenvolvimento de novos produtos ou processos.
GCG – Gabinete de Controlo de Gestão
A principal responsabilidade é garantir a fiabilidade dos resultados de negócios, finanças, processos e estratégia de forma clara e precisa e, assim, contribuir para uma
maior eficácia económica, fornecendo informação de gestão para apoio à decisão.
CISO – Chief Information Security Officer (CISO)
Compete ao CISO a responsabilidade geral da segurança do sistema de informação na INCM e avaliar da conformidade das políticas e procedimentos de
segurança da empresa.
USG – Unidade de Segurança e Apoio Geral
Esta unidade presta serviços de suporte e apoio ao conselho de administração
com vista à maximização da eficiência das atividades internas afetas ao centro administrativo da INCM ou a atividades transversais e inclui os seguintes serviços:
DSA – Direção de Segurança e Apoio Geral
A Unidade de Segurança e Apoio Geral tem como missão garantir a segurança
de pessoas e bens dentro do espaço físico da INCM, gerir a correspondência
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institucional da organização, apoiar todos os setores da empresa em ações de
âmbito geral e controlar as atividades relacionadas com a higiene e limpeza nas
instalações da empresa, assegurando padrões elevados de operacionalidade e a
manutenção e obras das diferentes unidades de negócio da INCM.
SMO – Serviço de Manutenção e Obras
Este serviço tem como missão proporcionar os serviços técnicos de manutenção
e obras às diferentes unidades de negócio e de apoio da empresa, programando
e supervisionando as atividades industriais corretivas, preventivas e preditivas.
UGJ – Unidade de Gestão e Apoio Jurídico
Esta unidade presta serviços de suporte e apoio financeiro, administrativo e jurídico ao conselho de administração com vista à maximização da eficiência de
todas as atividades internas e inclui os seguintes serviços:
DFG – Direção Financeira e Gestão
A Direção Financeira e Gestão tem como missão garantir a execução e gestão
dos processos financeiros da INCM, baseados em critérios de rigor e segurança,
e gerir os serviços de armazém e transportes que asseguram a gestão da cadeia
logística da INCM, entre fábricas, clientes e lojas e gestão da frota automóvel da
empresa.
DCP – Direção de Compras
A missão da Direção de Compras 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.
DRH – Direção de Recursos Humanos
A missão da Direção de Recursos Humanos consiste em 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.
GJU – Gabinete Jurídico
A missão do Gabinete Jurídico consiste na defesa e a 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.
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Fazem ainda parte da estrutura da INCM os seguintes comités:
› Comité de Ética;
› Comité de Desenvolvimento de Novos Produtos;
› Comité de Risco;
› Comité de Sustentabilidade;
› Comité de Acompanhamento do Plano para a Igualdade de Género (a partir de
fevereiro de 2014).

6.5.3. Regulamentos
e Códigos

O Decreto-Lei n.º 170/99, de 19 de maio, definiu a natureza, o objeto estatutário
e as competências da INCM. Enquanto empresa integrante do setor empresarial
do Estado, a INCM rege-se igualmente por todas as normas destinadas ao setor e
pelas normas gerais definidas pelo Governo de suporte à atividade empresarial,
fiscal e social.
As suas atividades de interesse público estão igualmente regulamentadas em
diplomas legais, como a atividade das contratarias, cujo Regulamento foi publicado pelo Decreto-Lei n.º 391/79, de 20 de setembro, a que se seguiram algumas
alterações, como os emolumentos pagos pelos serviços prestados, também publicadas em diplomas legais, e a atividade associada à edição e publicação do
Diário da República, cujo processo de submissão de atos, organização do diário
e regime dos serviços prestados, como por exemplo do serviço público de acesso
universal e gratuito foi publicado no Decreto-Lei n.º 116-C/2006, de 16 de junho.
Também a cunhagem de moeda se encontra devidamente regulamentada,
quer por normas europeias, como é o caso dos Regulamentos (CE) n.os 974/98
e 975/98, que definem as especificações das moedas metálicas euro, quer por
legislação nacional.
Para além das normas técnicas, internacionais e nacionais, como as ISO e NP
associadas aos produtos produzidos, a generalidade dos produtos fabricados
pela INCM, muitas vezes no uso dos poderes de autoridade do Estado, é regulamentada em diplomas legais, como é o caso dos que se referem aos processos
de emissão e produção do passaporte eletrónico, cartão de cidadão e carta de
condução. Em alguns casos, por se tratarem de documentos europeus, há também que respeitar e cumprir regulamentos e diretivas europeias, ou mesmo de
normas técnicas adotadas, caso da ICAO, como acontece com o Regulamento
(CE) n.º 2252/2004, do Conselho, que estabelece os dispositivos de segurança e
dados biométricos dos documentos de viagem dos Estados-membros.
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Internamente, a INCM pauta-se pelo seu Código de Ética e de Conduta, que
subscreve os princípios defendidos pelo pacto mundial das Nações Unidas relativamente à proteção dos direitos humanos, ao direito laboral, à proteção ambiental e ao combate à corrupção. Rege-se ainda pelo acordo de empresa e pelo
Regulamento dos Serviços Sociais.
O Código de Ética e de Conduta, divulgado em 2010 e disponível a todos em
www.incm.pt, reúne os valores e princípios que definem a INCM e que permitem concretizar a sua visão e missão e um conjunto de regras de caráter prático
com vista a orientar a atuação de todos os trabalhadores e outros colaboradores,
incluindo os que lhe prestam serviço, permanente ou ocasional, enquanto representantes da empresa.
A função do Comité de Ética é zelar pelo bom cumprimento do Código. As regras de funcionamento deste Comité podem ser consultadas em www.incm.pt .
O Código foi desenvolvido com base nas melhores práticas e recomendações
nacionais e internacionais e incorpora os princípios assumidos pela Declaração
Universal dos Direitos do Homem, pela ONU no Global Compact, e as recomendações da Organização Internacional do Trabalho e dele constam regras de conduta nos seguintes domínios:
› Proteção dos direitos humanos;
› Liberdade de associação;
› Reserva da vida privada;
› Conflito de interesses;
› Combate à corrupção;
› Combate a todas as formas de suborno;
› Proibição de todas as formas de discriminação;
› Práticas leais de concorrência;
› Preservação da confidencialidade de informação.
Este Código faz também menção a um conjunto de regras a respeitar aquando da
divulgação de informação institucional ou de marketing.
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A necessidade de estabelecer regras internas para determinados temas específicos levou à existência de um conjunto de normas de aplicação permanente emanadas pelo conselho de administração, que podem igualmente ser classificadas
como regulamentação interna.
6.5.4. Sítio de Internet
Quadro 7
Disponibilização de informação
no site

Informação

Disponível em

Sede e outros elementos
identificativos

https://www.incm.pt/portal/incm_apresentacao.jsp

Estatutos e regulamentos:
Estatutos da INCM

https://www.incm.pt/portal/incm_missao.jsp

Regulamento do Comité de
Ética

https://www.incm.pt/portal/incm_codetica.jsp

Regulamento do Comité de
Sustentabilidade

https://www.incm.pt/portal/sustentabilidade.jsp

Titulares dos órgãos sociais e
outros órgãos estatutários:

6.6. Remunerações
6.6.1. Competência
para a Determinação

Conselho de administração

https://www.incm.pt/portal/incm_ca.jsp

Outros órgãos sociais

https://www.incm.pt/portal/incm_rc.jsp (nos
relatórios de gestão)

Prestação de contas anuais

https://www.incm.pt/portal/incm_rc.jsp

A remuneração dos administradores foi fixada em assembleia geral anual de
acionistas, de acordo com o definido nos artigos 28.º e 31.º do Estatuto do Gestor
Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, atentos os valores padrão constantes da Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de
14 de fevereiro, e tendo em atenção que foi atribuída à empresa a categoria B,
conforme tabela de classificação anexa à Resolução do Conselho de Ministros
n.º 36/2012, de 15 de março.
Foram efetivadas as reduções no vencimento e a suspensão de remunerações variáveis de desempenho dos órgãos sociais da INCM em 2013, 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,
respetivamente.

6.6.2. Comissão de Fixação
de Remunerações

Não aplicável.
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6.6.3. Estrutura
das Remunerações

As remunerações e demais benefícios atribuídos aos órgãos sociais são as estabelecidas na legislação sobre a matéria, nomeadamente: Decreto-Lei n.º 71/2007,
de 27 de março, Lei n.º 64-A/2008 de 31 de dezembro, Decreto-Lei n.º 8/2012 de
18 de janeiro, Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro, Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março, e restrições
remuneratórias das LOE.
Em euros

6.6.4. Divulgação
das Remunerações
Quadro 8
Remunerações dos Órgãos Sociais

Dr. António
Osório

Dra. Maria Luísa
Pacheco

Dr. Rodrigo
Brum

47 573,28

37 847,17

38 058,60

Subsídio de férias

3 997,44

3 192,96

3 191,04

Subsídio de Natal

4 158,96

3 355,44

3 355,44

450,37

62,75

992,60

Remuneração principal

Ajudas de custo

Assembleia
Geral

Senhas de presença
Despesas de representação

1 161,48
23 348,88

18 575,31

TSU — O.S.
CGA — O.S.
ADSE — O.S.

6.7. Transações com partes
Relacionadas e Outras

18 679,08
16 298,51

18 819,52

14 994,13

642,40

513,88

61,30

Controlo de transações com partes relacionadas
Durante o ano de 2013 as transações mais importantes com a empresa associada, MULTICERT — Serviços de Certificação Electrónica, S. A., encontram-se
referidas no quadro seguinte:

Quadro 9
Resumo das transações
com entidades relacionadas

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

Valor (euros)
1 328 690

Informação sobre outras transações
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
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toda a documentação afeta à contratação, foi centralizado na Direção de Compras
em 2012 o desenvolvimento da generalidade dos processos de compras de bens,
serviços e empreitados efetuadas 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 desenvolve as suas operações em segmentos de mercado muito específicos,
como os materiais com características de segurança, os quais são incorporados
nos produtos mais emblemáticos da empresa. Neste âmbito, continua-se a verificar que alguns concursos públicos abertos ficaram desertos ou registaram um
baixo número de concorrentes o que é sintoma da dissonância entre as empresas
que operam em ambiente industrial e os mercados públicos, uma vez que demonstram uma considerável dificuldade de adaptação e resistência às regras da
contratação pública.
Em conclusão, a experiência acumulada até esta data, permite concluir que a
utilização do CCP na aquisição das categorias diretas de compra, tem vindo a influenciar negativamente a atividade da empresa, através da perda de valor, maior
exposição ao risco posicionando a INCM como um cliente menos atrativo para
os fornecedores que operam dentro destas atividades.
No que diz respeito às categorias de compras indiretas, serão 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.
Durante o ano, a INCM continuou a proceder a reduções remuneratórias sobre a
generalidade dos contratos de serviços com os seus fornecedores, de acordo com
o estipulado no OE 2013.
Não foram celebrados contratos com valor superior a 5 milhões de euros e que
justificassem a sujeição ao visto prévio do Tribunal de Contas, conforme o artigo 47.º da LOPTC.
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 na maioria das vezes não superam os
limiares comunitários para concurso público.
Foram desenvolvidos 237 processos que envolveram tramitação processual relacionada com a contratação pública, sendo de registar o aumento do número de
concursos públicos lançados em 2013 (cerca de 16) quando comparado com o
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ano de 2012 (9) e 2011 (2). Os concursos públicos colocados corresponderam a
5 563 milhões de euros, sendo que entre os já concluídos resultou um valor de
adjudicação de 2 309 milhões de euros.
Do universo das restantes contratações desenvolvidas foram efetuadas aquisições por ajuste direto através dos mecanismos previstos na lei, com alguma recorrência a critérios materiais, o que decorre da especificidade da atividade da
empresa. Não obstante essa realidade, sempre que é tecnicamente possível, são
comparadas outras alternativas para previamente munir o processo de decisão
com informação de mercado.

Lista de fornecedores que representem mais de 5 % dos fornecimentos e serviços externos

Quadro 10
Fornecedores que representam
mais de 5 % dos fornecimentos
e serviços externos (superior
a 1 milhão de euros)

6.8. Análise
de sustentabilidade
da empresa nos
domínios económicos
social e ambiental

Designação

Valor (euros)

CTT – Correios de Portugal, S. A.

1 673 007

MULTICERT – Serviços de Certificação Eletrónica

1 328 690

Estratégias adotadas e grau de cumprimento das metas fixadas
A INCM reconhece a sustentabilidade como uma forma de estar nos negócios
e na sociedade, pelo que tem vindo progressivamente a integrar a preocupação
dos impactes sociais e ambientais da sua atividade, a par com os impactes económico-financeiros, e a incluir as preocupações das suas partes interessadas na
estratégia e nos processos da empresa.
As preocupações manifestadas pelas partes interessadas com maior impacte
na atividade da empresa são igualmente contempladas no plano estratégico de
acordo com o seu grau de materialidade. Esta materialidade é determinada no
momento do processo de planeamento, pela conjugação das preocupações destas partes interessadas com as perceções da equipa de gestão.
As metas fixadas com vista a incorporar as preocupações sociais e ambientais na
gestão materializam-se no plano estratégico da empresa do qual se dá conta no
ponto 6.1 deste relatório.
A responsabilidade de identificar as expectativas das partes interessadas e de assegurar a sua inclusão nos objetivos de gestão cabe ao Comité de Sustentabilidade.
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Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, social e ambiental e a salvaguardar normas de qualidade
A estratégia que a INCM tem vindo a seguir na operacionalização dos seus objetivos estratégicos e operacionais é a mesma desde 2011 e suporta-se em quatro
pilares:
› Inovação;
› Qualidade e segurança;
› Serviço ao cidadão;
› Divulgação cultural.
A inovação é entendida dentro da INCM como a dupla capacidade de auscultar
as expectativas dos clientes e de adequar a oferta da empresa ao que é realmente
valorizado por estes e simultaneamente criar conhecimento que possa resultar
em soluções a apresentar ao mercado no futuro, de forma autónoma ou associados à oferta atual, como forma de aumentar o valor do produto e a intervenção
acrescida na cadeia de valor, a montante ou a jusante. A importância da inovação
reside no seu elevado grau contributivo para a competitividade da INCM, enquanto geradora de padrões de segurança que garantam autenticidade e fiabilidade. A aplicação das novas tecnologias ao desenvolvimento da segurança dos
bens e serviços é, para a INCM, um fator decisivo no cumprimento da sua missão. Também para atingir a sustentabilidade, a necessidade de inovar é fundamental. Desta feita, ganham relevância aspetos como a responsabilidade perante
os recursos utilizados e a necessidade imperiosa de desmaterializar.
Entregar ao cliente um produto ou serviço de qualidade significa conhecer exatamente quais as suas expectativas em relação a esse produto e não as defraudar.
Isto exige que a empresa seja capaz de:
› Identificar e adaptar-se às necessidades dos seus mercados e aos desafios
futuros;
› Melhorar continuamente os processos de trabalho para otimizar a sua eficácia;
› Não descurar nenhum aspeto associado à segurança, no controlo de acessos
(físicos e lógicos) dos produtos, dos processos de gestão e dos dados, tendo sempre presente que o maior valor da INCM é a sua segurança e a confiança que a
sociedade nela deposita;
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› Auscultar continuamente as expectativas dos clientes e adequar a oferta ao
que realmente é valorizado por estes;
› Avaliar o impacte social e ambiental da atividade no seu meio envolvente e
procurar continuamente soluções que racionalizem o consumo energético, o impacte ambiental e o seu bem-estar social.
Esta orientação para o exterior, em particular para o cliente, deve ser uma constante preocupação de todos os que fazem parte da empresa.
O papel da INCM na sociedade é também o de apoiar a Administração Pública
na prestação de serviços ao cidadão com o fornecimento de bens imprescindíveis ao dia a dia dos portugueses sobre os quais é necessário garantir segurança
e fiabilidade, imprescindíveis ao estabelecimento de relações de confiança na
sociedade, e que ao Estado compete garantir.
Enquanto descendente de dois dos estabelecimentos fabris portugueses mais
antigos, com relevantes serviços prestados ao País, a INCM herdou a missão e
o património histórico dos seus antepassados. A conjugação destes dois fatores
atribuiu-nos condições ímpares para a divulgação cultural na sociedade portuguesa através da atividade da empresa.
A gestão do risco é entendida como condição necessária para assegurar a sustentabilidade da empresa. O modelo de gestão de risco e o que tem sido feito
nesta matéria é apresentado no ponto n.º 6.5.
A longo prazo, o sucesso de qualquer empresa depende da sua capacidade de
permanentemente gerar valor para todos aqueles que afetam e são afetados pela
sua atividade. A tomada de consciência desta realidade tornou clara a necessidade de identificar as partes interessadas da INCM para com elas dialogar e conjuntamente identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Intervindo
diretamente junto das suas partes interessadas, a INCM contribui para o desenvolvimento sustentável.
Esta abordagem à gestão tem vindo a ser trabalhada com especial incidência
desde 2009 e implicou já alterações nos processos internos e de relacionamento
com o exterior cujos outputs são incluídos, como inputs, nos processos de planeamento e gestão.
A primeira identificação de stakeholders data de 2009. Ao longo do tempo, esta
identificação manifestou-se insuficiente e algo desatualizada, dificultando a sua
gestão pelo que, em julho de 2013, decorreu um novo processo de identificação
e classificação dos stakeholders da INCM.
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Deste processo resultou a identificação dos seguintes grupos:
› Acionista e tutela;
› Clientes oficiais de produtos oficiais;
› Clientes oficiais de produtos não oficiais;
› Clientes privados de produtos oficiais;
› Clientes privados de produtos não oficiais;
› Clientes particulares de produtos oficiais;
› Clientes particulares de produtos não oficiais;
› Trabalhadores;
› Fornecedores críticos;
› Fornecedores não críticos;
› Entidades reguladoras, fiscalizadoras e consultivas;
› Governo e administração central;
› Concorrentes de cada negócio;
› Comissão de trabalhadores;
› Sindicatos;
› Juntas de freguesia e câmaras municipais;
› Associações industriais;
› Comunicação social;
› Grupos de consumidores;
› Associações de moradores e de comerciantes;
› Organizações não-governamentais.
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Em milhões de euros

Quadro 11
Criação de valor para as partes
interessadas

2013

2012

2011

1 - Valor económico direto gerado (2+3+4)

75,32

93,00

133,92

2 - Receitas operacionais(*)

74,31

89,54

130,19

1,01

3,45

3,73

0,00

0,00

0,00

5 - Valor económico direto distribuído (6+9+12+13)

71,93

88,24

89,46

6 - Custos operacionais (7+8)

57,39

63,57

81,41

3 - Receitas financeiras
4 - Receitas extraordinárias

7 - Gastos com o pessoal

21,67

20,13

26,22

8 - Fornecedores e outros custos operacionais(*)

35,72

43,44

55,19

9 - Remunerações a fornecedores de capital (10+11)

12,30

13,57

5,43

10 - Pagamento de dividendos

12,07

13,14

4,23

0,23

0,42

1,20

12 - Pagamentos ao Estado (IRC)

2,11

11,07

2,29

13 - Investimentos na comunidade

0,13

0,03

0,32

14 - Valor económico retido (1-5)

3,39

4,76

44,46

11 - Custos de financiamento

(*) Em 2011 está incluído o custo com a venda do disco PTE amoedado

Quadro 12
Criação de valor para os
trabalhadores e outra
informação relevante

Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão
empresarial
Responsabilidade social
INCM – Lisboa

Emprego

Homens

Mulheres

INCM – Porto
Homens

Mulheres

2013

2012

2011

INCM

INCM

INCM

Mulheres

Total

Total

Total

INCM – Coimbra
Homens

Colaboradores ( )

319

272

29

41

1

3

665

690

686

Permanentes (2)

315

263

29

41

1

3

652

672

669

4

9

13

18

17

0

9

9

12

13

25

9

27

Índice de rotatividade ou
turnover (4)

1,80 %

1,95 %

3,75 %

1,30 %

3,90 %

Taxa de absentismo (3)

5,50 %

4,80 %

2,20 %

7,10 %

0,00 %

0,00 %

5,10 %

5,50 %

5,20 %

Salário mínimo INCM/
salário mínimo nacional

1,3

1,4

1,5

1,5

2,3

1,6

1,3

1,3

1,3

Técnicos

2,7

2,2

2,5

3,5

2,2

2,2

2,2

Produção e vendas

1,4

1,4

1,5

1,6

1,4

1,4

1,4

1

Contratados a termo (2)
Entradas
Saídas

Remuneração

1,8
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INCM – Porto
Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

2,3

1,6

Administrativos e apoio

1,3

1,6

2,3

1,5

Chefia

2,5

2,8

2,9

2,9

Salário base médio
feminino/ salário base
médio masculino:
Técnicos
Produção e vendas
Administrativos e apoio
Chefia

1

INCM – Coimbra

1

1

0,8

1,2

1

1

1,1

0,9

1

1,1

0,7

2013

2012

2011

INCM

INCM

INCM

Total

Total

Total

1,3

1,3

1,3

2,5

2,5

2,5

1

0,9

0,9

1

1

1

1

1

1

1,1

1,1

1,1

1

1

1

Prevenção e segurança
Horas efetivamente
trabalhadas
Horas teóricas

511 573

415 999

44 344

60 378

1 621

5 601

1 039 516

1 057 984

1 070 723

609 240

501 834

51 660

73 584

1 771

6 072

1 244 161

1 263 466

1 146 553

Número de dias úteis
perdidos no ano com
acidentes verificados no
próprio ano

649

90

0

0

0

0

739

1.077

579

Número de dias
continuados perdidos
no ano com acidentes
verificados no próprio ano

919

129

0

0

0

0

1 048

1 548

846

Número de dias úteis
perdidos no ano com
acidentes verificados no
ano anterior

257

44

0

0

0

0

301

96

151

34

8

0

1

0

0

43

50

32

Número de acidentes
de trabalho
Taxa de frequência (5)

66

19

0

17

0

0

41

47

30

Taxa de gravidade (6)

1.796

310

0

0

0

0

1 008

1 463

790

(1) Não contempla os elementos do conselho de administração, as situações de licença sem vencimento ou requisições.
(2) Não existem colaboradores em regime de trabalho a tempo parcial.
(3) Para cálculo da taxa de absentismo foi considerado o número de horas teóricas trabalhadas.
(4) Número de saídas / número total de colaboradores.
(5) Número de acidentes de trabalho / número de horas efetivamente trabalhadas*1 000 000.
(6) Número de dias continuados perdidos / número de horas efetivamente trabalhadas*1 000 000.

Igualdade de oportunidades
O princípio da igualdade está consagrado no Código de Ética e de Conduta da
empresa (n.º 6.5 «Proibição da discriminação») e na política de recursos humanos.
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Os processos de gestão dos recursos humanos respeitam os princípios da igualdade, não contendo qualquer elemento discriminatório. O processo de recrutamento e seleção, interno ou externo, respeita os princípios não discriminatórios
de género ou origem geográfica dos colaboradores e das colaboradoras. A informação relativa aos processos de recrutamento e seleção dos últimos seis anos
encontra-se tratada por sexo, de acordo com a legislação em vigor.
Em 2013 não foram contratados novos colaboradores ou colaboradoras.
Relativamente ao processo de recrutamento e seleção interno foram abertos
12 concursos internos, recebidas 47 candidaturas, 31 de homens e 16 de mulheres.
Dos 7 concursos internos já concluídos foram nomeados 3 homens e 4 mulheres.
Todos os colaboradores e colaboradoras da INCM são maiores de 18 anos. Do
total de colaboradores e colaboradoras, uma possui uma nacionalidade diferente
da portuguesa.
Os elementos que compõem o conselho de administração que iniciou funções
em 2012, à semelhança do anterior, têm nacionalidade portuguesa e dois são do
género masculino e um do género feminino.

Quadro 13
Categorias profissionais

Idade
Categorias

Menos de 30
Homem

Técnicos

De 30 a 50

Mais de 50

INCM

Mulher

Homem

Mulher

Homem

Mulher

5

18

42

2

4

71

Produção e vendas

7

3

155

117

40

20

342

Administrativos e
apoio

1

1

39

70

26

26

163

35

19

26

9

89

247

248

94

59

665

Chefia
8

9

A manutenção dos contratos de trabalho e o acesso às oportunidades de formação (quadro n.º 11) também têm presente o princípio da igualdade e não discriminação entre homens e mulheres.
Das 16 licenças parentais gozadas em 2013, 11 foram solicitadas por homens e
5 por mulheres, sendo que a taxa de permanência destas pessoas na empresa,
12 meses após a licença, é de 100 %.
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Média de horas de formação
por género e função

Idade
Categorias
Técnicos
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2013

2012

2011

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

17

18

41

17

21

30

Produção e vendas

14

18

4

6

25

16

Administrativos e
apoio

32

26

14

10

8

23

Chefia

10

14

14

30

26

19

20

20

11

12

22

20

Com o propósito de zelar pelas melhores condições de segurança, higiene e saúde nos locais de trabalho existe uma Comissão de Segurança, Higiene e Saúde
no Trabalho (CHST). Esta comissão é composta por seis elementos, três dos
quais são representantes dos trabalhadores eleitos por estes e os três restantes
são nomeados pela empresa para os representar e reuniu em 2013 quatro vezes.
Em 2013 foi constituído um grupo de trabalho com vista à elaboração do Plano
para a Igualdade de Géneros a implementar na INCM, dando cumprimento à
Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2012, de 8 de março. Após aplicação
do questionário de diagnóstico e divulgação dos resultados, foram todas as unidades convidadas a dar contributos e definir compromissos nas suas áreas de intervenção, estando o Plano destinado ao triénio de 2014-2016 em fase de conclusão.
Em 2013, a INCM conferiu destaque à temática da igualdade de género no campo laboral, sendo uma das primeiras empresas a integrar o Fórum de Empresas
para a Igualdade (IGEN) em cuja sede assumiu uma série de compromissos com
o objetivo de contribuir para o progresso nesta área, implementando, internamente, projetos e ações em prol da igualdade de género.
Também em 2013 foi a INCM distinguida com uma menção honrosa no Prémio
Igualdade é Qualidade. Este prémio é uma distinção que tem como objetivo premiar as empresas que se distinguem pelo desenvolvimento de políticas de promoção da igualdade de género no trabalho.
Gestão do capital humano
A gestão do conhecimento assume uma importância crescente no seio da estratégia que está a ser seguida para a INCM pois a capacidade de inovar depende
dos recursos humanos, pelo que a INCM pauta-se pelas melhores práticas de
gestão de recursos humanos assegurada pela certificação com a NP 4427:2004.
A totalidade dos colaboradores encontra-se abrangida pelo acordo de empresa
(AE) celebrado entre a INCM e as organizações sindicais representativas, sendo
os benefícios concedidos pela empresa aplicáveis a todos de igual forma.
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A evolução de categoria nas carreiras profissionais, com patamares e condições de
progressão estabelecidas, foi suspensa temporariamente em virtude do Programa
de Ajustamento Económico e Financeiro, sendo, no entanto, mantidas as avaliações,
com as periodicidades estabelecidas e definidas no AE. No decorrer de 2013 foi
iniciado a fase de testes do novo modelo de avaliação, o qual se baseia no cumprimento de objetivos individuais e nas competências relevantes de cada um dos
perfis profissionais. No final de 2013 foi realizado o processo de escuta sobre a satisfação dos colaboradores e das colaboradoras que permite à empresa avaliar necessidades de melhoria, aguardando-se o relatório final com as respetivas conclusões.
A INCM possui Serviços Sociais próprios, através dos quais têm sido desenvolvidas políticas de responsabilidade social interna e externa, disponibilizados um
conjunto de benefícios e concretizadas diversas iniciativas que têm como preocupação permanente a saúde e bem-estar dos colaboradores e das colaboradoras.
No campo da responsabilidade social externa, menção especial para a assinatura
do protocolo com a Associação DarEacordar, no âmbito do movimento «Zero
Desperdício», tendo as sobras dos refeitórios e das máquinas de vending passado
a ser entregues a duas instituições, que já fizeram saber o efetivo benefício que
essa doação para elas representa.
Foram entregues brinquedos à Associação Moinho da Juventude da Cova da
Moura, resultado de uma campanha de recolha que decorreu internamente.
Para além destas iniciativas, escolhidas a título de exemplo pela relevância e
impacto que tiveram, voltaram a ter lugar os programas OTL de ocupação de
tempos livres dos descendentes dos colaboradores e das colaboradoras, as festas
de Natal e nos refeitórios não foram esquecidas as datas especiais, como o aniversário da INCM, tendo nesse dia as refeições sido gratuitas.
Em 2013 foram servidas nos dois refeitórios 143 760 refeições, mais 4000 que
em 2012.
A preocupação com o bem-estar dos colaboradores envolve, igualmente, a realização de iniciativas que se destinam a divulgar e incentivar hábitos e práticas
de vida saudável como sejam as aulas de ginástica laboral para todos os colaboradores e colaboradoras, uma vez por semana, nas instalações da empresa, ou a
disponibilização de consultas de nutrição no posto médico.
Outro exemplo é a instituição do «Desafio ser Saudável na INCM», assinalado
anualmente e onde se dá especial ênfase à alimentação saudável e aos benefícios
resultantes da prática de exercício físico. Em 2013 no âmbito desta iniciativa foi
realizado um rastreio gratuito a vários parâmetros tais como: índices de colesterol e índices de massa corporal.
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Todas estas políticas resultam na elevada retenção dos colaboradores: mais de
50 % dos colaboradores e das colaboradoras estão na INCM há mais de 15 anos
e 80 % há mais de 10 anos.

Diálogo com os colaboradores
Quadro 15
Canais de diálogo
com os colaboradores

Parte interessada

Canais de diálogo

Colaboradores

Comissão de trabalhadores e delegados sindicais
Acordo de empresa
Documentos institucionais (1)
Inquérito ao clima organizacional (2)
Canais de sugestão (1)
Conferências telefónicas (1)
Revista Matriz (3)
Relatórios (3)
Canal de participação de práticas indevidas (1)
Intranet (1)
Facebook (1)
Avaliação de desempenho e feedback (1)

(1) Disponíveis em permanência.
(2) De periodicidade anual.
(3) De periodicidade bimestral.

Criação de valor para os clientes
Quadro 16
NÚmero de clientes.
Exclui clientes ocasionais
Grupo países
Moeda e prod Metálicos
Organizações púb. e privadas
Particulares

Portugal
2 574

UE Resto da África América
Europa
184

12

1

Oceânia Restodo
Mundo

5

Total

2012

2011

2 791

2 934

3 164

244

39

2

0

2

1

0

288

288

298

2 330

145

10

1

8

4

5

2 503

2 646

2 866

Gráfica

29 939

4

1

14

Organizações púb. e privadas

27 468

4

1

9

Particulares

10

Ásia

2 471

0

27 482 23 051 24 248

5

Pub. Oficiais

2 112

11

Organizações púb. e privadas

1 854

9

0

29 958 25 714 25 629
2 476

2 663

1 381

2

2

6

2 134

2 221

2 564

1

1

6

1 871

2 066

2 365
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Grupo países
Particulares
Editorial
Organizações púb. e privadas
Particulares
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Portugal

UE Resto da África América
Europa
1

1

Ásia

258

2

1

1 030

16

2

10

235

11

1

1

0

795

5

1

9

1

Oceânia Restodo
Mundo

0

Total

2012

2011

263

155

199

1 059

607

535

248

146

98

811

461

437

Contrastarias

9 417

9 417 10 186 10 335

Organizações púb. e privadas

9 417

9 417 10 186 10 335

Particulares

Diálogo com os clientes
Quadro 17
Canais de diálogo com clientes

Parte interessada

Canais de diálogo

Clientes

Rede de lojas (1)
Balcões das contrastarias (2)
Gestores de produto e de clientes, através de
contacto direto, telefone ou e-mail (6)
Call center (3)
Comunicação de produto nos media (5)
Questionários de satisfação (4)
Estudos de qualidade do serviço (4)
Website www.incm.pt (6)
Facebook (6)
Consultas específicas (5)

(1) Abertas das 9 às 18 horas, de segunda-feira a sexta-feira. A loja do Porto está aberta das
9 às 19 horas de segunda-feira a sexta-feira e sábado das 9 às 13 horas.
(2) Disponíveis das 9 às 16 horas, de segunda-feira a sexta-feira.
(3) Disponível das 9 às 18 horas, de segunda-feira a sexta-feira.
(4) Anual.
(5) Pontual.
(6) Em permanência.
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Satisfação dos clientes
Quadro 18
Índice de satisfação dos clientes

Grupo de clientes

2013

2012

2011

8,6

8,1

8,1

Moeda e produtos metálicos
Clientes particulares nacionais
Clientes empresas nacionais

8,2

8,0

8,2

Clientes de selos brancos

8,9

7,8

8,1

Clientes particulares estrangeiros

8,9

8,1

8,0

Clientes de empresas estrangeiras

8,7

7,9

7,4

Moeda global

8,6

8,1

8,1

Produtos gráficos

8,3

7,9

8,0

Livros INCM
Clientes particulares nacionais

7,9

Clientes de empresas nacionais

8,5

Livros INCM global

8,1

7,9

8,1

7,6

7,3

7,7

Publicações oficiais
Anúncios
Assinaturas DRE

7,9

7,7

7,7

Publicações oficiais global

7,7

7,5

7,7

6,2

6,7

7,1

Contrastarias
Contrastaria do Porto
Contrastaria de Lisboa

8,0

7,6

7,4

Contrastarias global

6,5

6,9

7,2

Laboratório UGF
Clientes externos

7,4

Clientes internos

7,5

Laboratório UGF global

7,4

Global INCM

8,0

8,3
8,3
7,8

7,9

O índice de satisfação foi calculado segundo a metodologia ECSI — European Consumer
Satisfaction Index, numa escala de 1 a 10 pontos.

Está em avaliação o processo de criação do Provedor do Cliente INCM com a
avaliação do objetivo, do perfil, das funções, do âmbito de intervenção e dos moldes de funcionamento desta Provedoria.
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Criação de valor para os fornecedores
Em milhares de euros
Quadro 19
Compras, em 2013,
por origem dos fornecedores

2013

%

2012

2011

Fornecedores nacionais

20 125

55

22 601

20 972

Fornecedores intracomunitários

15 523

43

14 743

12 136

Fornecedores de outras origens
Total

830

2

2 007

1 093

36 478

100

39 351

34 201

Nota. — Entenda-se fornecedores nacionais como fornecedores locais

Três concursos lançados em 2013 continham cláusulas específicas sobre a salvaguarda dos direitos humanos. No entanto, não foram auditados fornecedores
relativamente a este tema.
Apesar de a INCM não ter fornecedores para os quais é a única cliente, existe um
conjunto significativo de pessoas, colaboradores de empresas fornecedoras, que
trabalha em exclusivo para a INCM.

Quadro 20
Número de pessoas a trabalhar
exclusivamente para a INCM,
em 31 de dezembro de 2013

Edifícios
Serviços

Casa da Imprensa Contrastaria Contrastaria Total 2012 2011
Moeda Nacional
do Porto de Gondomar

Serviço de limpeza (*)

24

21

2

1

51

46

67

Serviço de vigilância

13

9

5

2

29

31

38

Serviço de refeitório

13

8

21

21

22

Serviço nos postos
clínicos

1

1

2

3

3

Serviço de trabalho
temporário

1

1

2

4

6

52

40

105

105

136

Total

7

3

(*) No total estão incluídos mais três colaboradores que trabalham no armazém de Sacavém, na
loja do Porto e na loja de Coimbra, respetivamente.

Diálogo com os fornecedores
Quadro 21
Canais de diálogo
com fornecedores

Parte interessada

Canais de diálogo

Fornecedores

Compradores da Direção de Compras, através de
contacto direto, telefone ou e-mail (2)
Consultas específicas (1)
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Canais de diálogo
Formulários de avaliação de fornecedores (3)

Fornecedores

Requisitantes internos, através de contacto direto,
telefone ou e-mail (1)
Laboratórios da INCM, através de contacto direto,
telefone ou e-mail (1)
Área de recursos humanos (fornecedores de serviços
de formação e saúde), através de contacto direto,
telefone ou e-mail (1)
Linha de atendimento a fornecedores para assuntos
de faturação e pagamento (4)
Website www.incm.pt (2)
Plataforma eletrónica de compras — Vortal (2)

(1) Pontual.
(2) Em permanência.
(3) Anual.
(4) De terça-feira a quinta-feira, das 14 às 17 horas.

Criação de valor para a comunidade
A INCM tem um papel ativo na divulgação cultural junto da sociedade portuguesa através da atividade da empresa, com especial incidência para:
› Edição de obras literárias de relevante interesse cultural;
› Divulgação de efemérides históricas e personalidades da cultura portuguesa
através da emissão de moedas e medalhas comemorativas;
› Colaboração e estabelecimento de parcerias com universidades e outras
entidades;
› Disponibilização ao público do arquivo histórico e museológico da empresa.
A INCM entende que o seu papel de promotor da língua e da cultura portuguesas
se deve estender para além das suas atividades de caráter económico, devendo,
por isso, complementarmente intervir socialmente na promoção de várias ações
de divulgação cultural e de apoio à cultura portuguesa.
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Quadro 22
Apoios financeiros prestados
a causas, em 2013
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Unid: mil euros
Apoios em 2013
Monetário

Em espécie

Total por
natureza

2012

2011

Educação

80,5

80,5

126,1

240,0

Cultura

20,6

20,6

62,5

69,9

Saúde

1,0

1,6

2,6

4,7

2,5

Bem-estar social

0,2

0,6

0,7

0,7

3,8

29,6

29,6

0,5

103,3

134,1

223,5

316,7

Comunidade local

29,6

Total por forma

30,8

Nota. — Os contributos em espécie são livros (maioritariamente) e produtos gráficos.

Neste âmbito, realizou-se em 2013 um conjunto de iniciativas, das quais
destacamos:
› Celebração de protocolo entre a Secretaria de Estado do Conselho de Ministros
de Timor-Leste e a INCM com a finalidade de desenvolver competências da
Gráfica Nacional de Timor-Leste (GNTL);
› Realização da 2.ª parte da exposição numismática «Coleção D. Luís», considerada a maior e mais importante coleção numismática do País, com moedas
compreendidas entre o século iv a. C. e o século xix.
› Participação no Lisboa Open House, um evento que procurou mostrar ao público os edifícios mais emblemáticos da cidade sob o ponto de vista cultural e
arquitetónico. O edifício da Casa da Moeda recebeu cerca de 180 visitantes;
› Apetrechamento de bibliotecas públicas com livros da INCM;
› Continuação do apoio às causas promovidas pela associação Cais através da
oferta de cartões de vendedor;
› Continuação do apoio às causas promovidas pela associação AMI através da
oferta de cartões de identificação;
› Apoio ao Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da INCM;
› Apoio à Associação dos Reformados da INCM.

RELATÓRIO DE gestão 2013 O valor da segurança

página 53

Diálogo com a comunidade
Quadro 23
Canais de diálogo
com a comunidade

Parte interessada

Canais de diálogo

Comunidade

Apoio em iniciativas (1)
Participação em grupos de trabalho (1)
Biblioteca (2)
Website www.incm.pt (3)
Facebook (3)

(1) Pontual.
(2) De segunda-feira a sexta-feira, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 45 minutos e das 14 horas
às 16 horas e 15 minutos.
(3) Disponível em permanência.

Contribuição para a inclusão social
Os estágios profissionais representam uma forma de integração na vida ativa e
a empresa tem sido palco da realização de vários estágios, quer comparticipados
pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) quer integrado no programa interno de estágios. A criação de um programa próprio de estágios profissionais veio reforçar a responsabilidade social da INCM face ao cenário nacional de
desemprego, permitindo a formalização de contratos de estágios, até nove meses.
Em 2013 decorreram 16 estágios profissionais, 10 estagiários do género masculino e 6 do género feminino.
Responsabilidade ambiental
Adoção de práticas ambientalmente corretas
A INCM pauta-se pelo sistema de gestão ambiental definido pela NP EN ISO
14001. Este sistema encontra-se implementado na empresa desde 2008.
A INCM define os seguintes princípios ambientais:
› A prevenção da poluição para o ambiente adequada à escala dos impactes ambientais identificados e consolidada pela adoção de práticas apropriadas;
› Melhorar de forma contínua o desempenho ambiental das nossas atividades,
produtos e serviços, procurando prevenir e reduzir de forma sistemática os
respetivos impactes ambientais, privilegiando a adoção das melhores técnicas
disponíveis;
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› Compromisso em cumprir os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis
em matéria de ambiente;
› Identificação dos acidentes, incidentes, reclamações ambientais e definição e
implementação de ações corretivas em todas as instalações de modo a evitar
recorrências;
› Assumir critérios de seleção de fornecedores, materiais, meios de transporte e
consumíveis de forma a minimizar os impactes ambientais associados.

Promoção da proteção ambiental
Com o objetivo de promover a proteção ambiental, a INCM adotou um conjunto
de medidas com vista a limitar os efeitos negativos no meio ambiente:
› Melhorar a gestão dos recursos naturais (através da monitorização dos
consumos);
› Melhorar a eficiência energética com vista à redução do consumo de energia;
› Reduzir o consumo de água;
› Aumentar a quantidade de resíduos recicláveis sobre o total de resíduos
produzidos.
A INCM tem vindo ao longo dos anos a alargar a sua postura de modo a influenciar a nossa cadeia de valor (fornecedores, clientes e restantes partes interessadas) e a adotar políticas ambientais mais adequadas (exemplo: ter como critério
de seleção de fornecedores a atenção face às preocupações ambientais).
De seguida, demonstramos o desempenho ambiental da INCM em 2013. A análise detalhada por edifício poderá ser consultada no Relatório Ambiental de 2013
que estará disponível em www.incm.pt.

Energia e emissões
Um dos principais impactes ambientais resultantes da atividade da INCM é o
consumo de energia. A principal forma de energia utilizada pela INCM é a eletricidade, que representa cerca 92 % da energia total consumida.
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1050,13

O consumo energético em 2013 foi de1241,47
27 223 GJ correspondente a uma redução
no consumo de 5,9 % face ao ano de 2012. 4% 4%
1050,13

Figura 4
Repartição do consumo
energético (GJ) em 2013
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Evolução do consumo
de gás natural
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Figura 8
Evolução do consumo
de combustíveis (gasóleo)
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As emissões de gases com efeito de estufa associadas ao consumo total de energia, que compreende eletricidade, gás natural e gasóleo, diminuíram cerca de
5,9 %.
2011
Quadro 24
Emissões de CO2

23322

2012

2013

Ton. CC

2011

2012

2013

1 564

1 683

980

Gás natural

72

80

80

Gasóleo

88

87

78

1 724

1 850

1 138

Eletricidade

Total

28

28

27

2011
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Atenta à legislação e às orientações internacionais, relativamente à redução de
emissões de gases com efeito de estufa e emissão de substâncias destruidoras
da camada do ozono, a INCM tem em curso um programa com o objetivo de
redução das mesmas:
› Substituição de equipamentos que contêm R22;
› Substituição de equipamentos obsoletos;
› Substituição de luminárias;
› Utilização de vídeo-conferências de forma a otimizar as deslocações;
› Melhorias no sistema produtivo, nomeadamente na área de pré-impressão, com
redução de consumo de energia elétrica.
Relativamente às substâncias que empobrecem a camada de ozono, designadamente os agentes refrigerantes que contêm HCFC, e os gases com efeito de
estufa, existentes em aparelhos de ar condicionado e outros equipamentos de refrigeração, estes estão identificados e é efetuada a devida manutenção, que inclui
a verificação de fugas. No ano de 2013 foram substituídos vários equipamentos
que continham R22.

Água
A água consumida na INCM provém integralmente do abastecimento público.
Este consumo tem como objetivo:
› Refeitórios (edifícios da Casa da Moeda e da Imprensa Nacional);
› Instalações sanitárias;
› Limpeza das instalações;
› Sistema de rega dos espaços verdes (edifícios da Casa da Moeda e da
Contrastaria do Porto);
› Processo produtivo (com menor incidência).

25283

27223

1252

1241

24831
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Figura 9
Consumo de água total da INCM (m3)
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Consumo de água por
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28

28

27

2013

2011

2012

2013

O consumo de água por trabalhador aumentou, não tendo a INCM atingido o objetivo para 2013 que era reduzir o consumo de água para 24 m3 por trabalhador.
Estando a INCM consciente de que a água é um recurso escasso, tem definido
para 2014 ações com vista a otimizar ao máximo este consumo e assim atingir
em 2014 o objetivo para o qual se propôs.

Efluentes gasosos
No âmbito das suas obrigações legais, a INCM, nomeadamente nos edifícios
da Casa da Moeda e da Imprensa Nacional, monitoriza todos os anos as fontes
previstas no seu plano interno e de acordo com a periodicidade de três em três
anos, definida de acordo com o n.º 4 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 78/2004,
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de 3 de abril. Estes relatórios são posteriormente submetidos à Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT).

Resíduos
Os resíduos produzidos pela INCM são encaminhados para empresas licenciadas ou são recolhidos pelas entidades camarárias.
Toneladas
Quadro 25
Produção de resíduos por tipo

Resíduos produzidos por tipo

2011

2012

2013

6

6

24

332

290

153

37

40

32

Outros resíduos

67

56

68

Madeira

29

38

28

Metais

37

1 253

1 253

Plásticos

37

43

26

1

9

5

Resíduos urbanos
Papel e cartão
Resíduos perigosos

Pilhas e REE
Tintas e solventes
Total

25

19

27

571

1 754

1 616

Os resíduos recolhidos pela Câmara não foram quantificados nos resíduos urbanos em 2013 porque não existe possibilidade de quantificar o valor recolhido. De
salientar que, a partir de 2012, a INCM possui a certificação da Sociedade Ponto
Verde 3R6.
1651 1536

Figura 11
Destino final dos resíduos
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Em 2013, 95 % dos resíduos produzidos pela INCM são encaminhados para operações de valorização.
Total de custos e investimentos com proteção ambiental
Ao longo do ano de 2013 foram efetuados vários investimentos tendo como objetivo a proteção ambiental.
Quadro 26
Custos e investimentos
de proteção ambiental

Euros
Custos e investimentos
Gestão de resíduos
Caracterização de efluentes gasosos, líquidos,
ruído ambiental, qualidade do ar interior

2011

2012

2013

35 997

28 680

28089

1 406

3 080

1177

Vários (*)

50 532

11 046

28485

Total

87 935

42 806

57 751

(*) Em inclui certificação energética, medidas do PREn(ARCE), auditoria ao consumo de água, colocação de válvula redutora, auditoria de acompanhamento do ARCE, aquisição de equipamento
diverso, certificação 3R6, limpeza de tanque.

Responsabilidade Económica
Criação de valor para o acionista
A criação de valor para o acionista é um dos principais objetivos considerados
pela empresa. O valor criado para o acionista em 2013 aparece tratado nos pontos n.os 9 e seguintes, deste relatório, todavia, é preocupação da empresa acautelar
a manutenção da criação de valor a longo prazo. Neste processo as boas práticas
em matéria de sustentabilidade assumem a máxima importância para garantir
que a INCM mantém a confiança de todas os seus stakeholders , necessária para
a continuação da criação, para a empresa, para as suas partes interessadas e,
consequentemente, para o acionista.
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Diálogo com o acionista

Quadro 27
Canais de diálogo com o acionista

Parte interessada

Canais de diálogo permanentes

Acionista

Assembleia geral
Relatórios trimestrais e anuais
Reuniões
Website www.incm.pt
Consultas específicas
Plataforma «Sistema de Recolha de Informação
Económica e Financeira» - SIRIEF

Nota. — Com exceção do site da INCM, que está acessível 365 dias por ano, 24 horas por dia, os
restantes canais identificados são ativados pelo acionista ou pela empresa sempre que surge uma
necessidade.

Serviço ao cidadão
A INCM, no âmbito da sua missão, colabora com a Administração Pública na
prestação de alguns serviços que contribuem para aumentar a garantia de segurança e fiabilidade nas relações entre cidadãos e entre estes e o Estado.
O esforço desenvolvido no sentido de melhorar o serviço ao cidadão está descrito no ponto 8 «Atividade da empresa».
Divulgação cultural
Enquanto descendente de dois dos estabelecimentos fabris portugueses mais
antigos, com relevantes serviços prestados ao País, a INCM herdou a missão e
o património histórico dos seus antepassados. A conjugação destes dois fatores
atribuiu-nos condições ímpares para divulgação cultural. Neste âmbito, destacam-se os seguintes projetos de 2013:
› Manutenção da Biblioteca aberta ao público de forma a disponibilizar a todos
um dos mais importantes acervos literários e documentais do País. Em 2013, a
biblioteca da INCM comemorou 90 anos;
› Inauguração de uma nova loja nas instalações do Museu Nacional de Etnologia.
Este novo espaço pretende afirmar-se enquanto livraria de referência no âmbito
das temáticas ligadas à antropologia, à etnologia e à etnografia, entre outras ciências sociais;
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› Lançamento de diversas moedas comemorativas de efemérides e personalidades históricas e culturais como as comemorações dos 250 anos da Torre dos
Clérigos, dos 100 anos do 1.º submarino português, das arrecadas de Viana do
Castelo, de José Saramago, entre outras;
› Celebração de protocolos de cooperação para a promoção e divulgação do património cultural português com a Direção-Geral do Património Cultural e com
a Câmara Municipal de Coimbra.
Um maior detalhe sobre a atividade da empresa em 2013 no âmbito da divulgação cultural pode ser consultado nos pontos 8.2 e 8.3.

Competitividade
A salvaguarda da competitividade da INCM é assegurada pelas vertentes inovação, qualidade e segurança, presentes na estratégia da empresa.
Para incentivar a inovação, foi criado em 2010 o Comité de Desenvolvimento
de Novos Produtos, que pretende assumir-se como uma plataforma de conhecimento, crítica e criativa onde se possa avaliar e estudar projetos inovadores
que possibilitem fazer evoluir ou desenvolver novos produtos e novos negócios
numa perspetiva de antecipação das necessidades dos clientes e da evolução
dos produtos, de forma a colocá-lo no centro do processo, como efetivo agente da
mudança. A atividade do Comité durante 2013 pode ser consultada no ponto 8.5.
Em 2011, foi criado o Banco de Ideias com o propósito de proporcionar a todos os
trabalhadores a oportunidade de participar ativamente no sucesso da empresa,
contribuindo com a sua criatividade e com as suas ideias para melhorar o seu
desempenho.
Quadro 28
Despesas em I&D

Em milhares de euros

Despesas em I&D

2013

2012

2011

133

429

557

A preocupação com a qualidade e a segurança na conceção e na utilização dos
produtos é uma constante. No caso de novos produtos desenvolvidos pela INCM,
esta preocupação inicia-se na fase de conceção e manifesta-se através da procura
permanente dos processos de armazenagem e produtivos que maior segurança
conferem à utilização dos produtos e da experimentação das matérias-primas.
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Todos os produtos são alvo de controlo ao longo do processo de fabrico, onde é
avaliada a conformidade com a ficha do produto, onde estão identificadas as matérias-primas, o roteiro produtivo, as especificações técnicas do produto aprovadas
ou fornecidas pelo cliente. No caso particular de documentos de soberania utilizados pelo cidadão, as respetivas especificações são divulgadas através de diploma
legal. No caso dos produtos destinados ao mercado consumidor, a ficha técnica
dos livros e as especificações e respetivo certificado de garantia das moedas de
acabamento especial acompanham o produto e cumprem o estipulado legalmente. No caso dos serviços de assinaturas de publicações e anúncios e dos serviços
prestados pelas contrastarias, as condições de prestação estão publicadas em diploma legal e são informadas ao cliente no momento da subscrição do serviço.
Não se registaram quaisquer não conformidades com a rotulagem dos produtos
e serviços da INCM em 2013.
De forma a assegurar as melhores práticas nestes domínios, a INCM detém a certificação no âmbito da gestão da qualidade de acordo com o referencial normativo NP ISO 9001:2008 para a moeda, produtos gráficos e publicações oficiais, a
certificação física da Visa e da MasterCard para produção de cartões bancários e
a certificação lógica da MasterCard para a personalização de cartões bancários.
A empresa cumpre ainda alguns normativos internacionalmente aceites, específicos na produção de documentos de identificação, como sejam as normas ICAO
e alguns regulamentos comunitários.
Possui ainda a acreditação segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 para os
laboratórios das Contrastarias de Lisboa e do Porto — metais e ligas metálicas —
e para o laboratório de produtos gráficos — papel, pasta, cartão, tinta, vernizes e
pigmentos.
Em 2013, alcançou-se um conjunto importante de melhorias em produtos e em
processos dos quais destacamos:
› Com o intuito de facilitar o acesso dos clientes aos produtos e a informação
relevante, disponibilizou-se no portal da INCM dois novos serviços: a reserva
de moeda, que permite reservar moedas através da loja online, e o colecionismo,
uma funcionalidade criada na área dedicada à numismática que permite consultar informações acerca de todas as moedas de euro emitidas em Portugal;
› Início da produção do novo modelo de carta de condução comunitária, um documento ainda mais seguro graças ao acréscimo de elementos de segurança, à melhoria da personalização de imagens por gravação laser e a um novo design gráfico;
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› Celebração de um protocolo de cooperação entre a INCM e o Instituto de
Engenharia de Sistemas e Computadores do Porto (INESC Porto) tendo em vista
a realização de diversas ações de cooperação técnico-científica no âmbito da segurança em tecnologias de informação e comunicação.
Planos de ação para o futuro
Para o biénio de 2014-2015, a INCM assume um conjunto de compromissos com
as suas partes interessadas que fazem parte dos seus objetivos para o mesmo
período.

Quadro 29
Compromissos para 2014

Compromisso

Meta

Indicador

Reforçar os princípios de
igualdade de género, da
responsabilidade social e da
sustentabilidade

Conclusão de pelo menos 7
das 14 ações planeadas

Conclusão/não conclusão

Aumentar o número de horas
de formação por colaborador

+1h

[(Número de horas de formação/
total colaboradores/as )]
(ano n) - [(número.º de horas de
formação/total colaboradores/as )]
(ano n-1)

Diminuir o número de
colaboradores sem horas
de formação

30 %

[(Número de colaboradores/as
sem horas de formação) (ano n)/
(Número de colaboradores/as sem
horas de formação) (ano n-1)]- 1

Implementar o modelo de
avaliação de desempenho
individual em modo teste

Final de 2014

Conclusão dos testes e análise
dos resultados e feedback dos
utilizadores

Criar novos produtos ou
desenvolver e melhorar
produtos aumentando-lhes
valor

20/ano

N.º de produtos novos ou
melhorados

Cumprimento do Plano
Numismático

Duas moedas de € 2
comemorativas por ano.
Lançamento da moeda
dos finalistas no 1.º
quadrimestre; lançamento
das séries anuais em
fevereiro; lançamento
de todas as moedas
autorizadas

Datas de lançamento

Garantir a presença da INCM
no setor infantojuvenil de
edição

Publicação de quatro títulos Iniciar uma nova coleção
em 2014 e quatro títulos
infantojuvenil
em 2015.
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Compromisso

Meta

Indicador

Promover edições jurídicas
próprias ou em parceria com
entidades públicas

Seis/ano

Edições

Aumentar o número de títulos
em formato e-book na oferta das
edições INCM

50 % de todas as novas
edições de catálogo INCM
(2014 e 2015)

Edições eletrónicas/total de
edições ano do catálogo INCM
(excluindo p. especiais)

Diversificar os canais de
proximidade aos clientes/
cidadãos

2014

Organizar 20 sessões de
apresentação de produtos e
outras sessões públicas da
INCM

2.º trim. 2014

Concluir um dos aplicativos
para smartphones

Disponibilizar na base de
dados, imagens da 2.ª série das
décadas de 70 e 80

2014

Implementar a livraria do
cidadão

2014

Melhorar a disponibilização do
acesso às fontes documentais e
bibliográficos da empresa

1.º trim. 2014

PORBASE no site INCM

1 353 livros em 2014

Livros históricos digitalizados
no site INCM

Reforçar o envolvimento com a
comunidade

2014

Realizar três exposições sobre
medalhas, moedas ou produtos
afins à atividade da INCM, nas
instalações da empresa

2014

Realizar quatro sessões de
divulgação cultural (eventos,
palestras, debates) na biblioteca

A partir de março de 2014

Retomar o programa de visitas
de escolas à Casa da Moeda

2014

Realizar o programa Open
House na CM e IN

Reduzir o consumo anual de
água

24 m3 /H

Número de metros consumidos
/número total de trabalhadores

Reduzir o consumo energético
pelo valor acrescentado bruto
(CE/VAB)

0,74 GJ/k€

(CE/VAB2012)/(CE/VAB2013)

Melhorar o rácio entre a
quantidade de resíduos
recicláveis (RR)/total
de resíduos (TR)

>= 1 %
(2013/2014)

Ton RR/Ton TR
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6.9. Avaliação
do Governo Societário

Cumprimento das recomendações
É objetivo da INCM propor um novo documento que atualize os estatutos da empresa por forma a tornar o seu modelo de governo societário mais adequado à realidade,
à luz do que é recomendado pelo Decreto-Lei n.º 133/2013 de 3 de outubro. Este trabalho, definido como objetivo para o conselho de administração em exercício através do seu contrato de gestão, está já a decorrer à data da realização deste relatório.

6.10. Anexo

Dr. António Manuel da Silva Osório

6.10.1. Curricula dos
membros do Conselho
de Administração

Presidente do conselho de administração
Licenciou-se em Economia pela Faculdade de Economia do Porto (FEP), onde
mais tarde obteve o grau de mestre tendo como arguente o Prof. Doutor Aníbal
Santos, que foi, depois, seu orientador da tese de doutoramento.
Na FEP foi diretor executivo do primeiro centro de prestação de serviços ao exterior (CETE — Centro de Economia do Trabalho e da Empresa), além de vários
cargos de gestão na estrutura da mesma.
Na área docente trabalhou igualmente na Universidade Católica, na Universidade
Lusíada, no Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais e na Universidade
Autónoma de Lisboa.
Foi consultor de várias empresas durante a sua atividade académica.
Também foi deputado à Assembleia da República na década de 80 e chefe de
gabinete quer do Ministro da Economia, quer do Secretário de Estado do Tesouro
e finanças entre 1995 e 1999.
Depois disso, foi administrador do IFADAP e vice-presidente do Instituto de
Seguros de Portugal. Neste último cargo, exerceu funções de formação quer para
todos os países da América Latina (no âmbito da ASSAL) quer para os países de
expressão lusófona (ASSEL).

RELATÓRIO DE gestão 2013 O valor da segurança

página 67

Dr.ª Maria Luísa Pinto Pacheco da Cruz Baganha
Vogal do conselho de administração
Licenciada em Direito, vertente Jurídico-Económicas na UI, pós-graduada em
Direito Fiscal na Universidade de Lisboa, mestre em Estudos Europeus/Direito
Comparado na Faculdade de Jurisprudência da Universidade de Urbino, Itália,
doutoranda em Direito na Universidade Nova de Lisboa entre 2011 e 2012,
doutoranda em Administração Pública no Instituto Superior de Ciências Sociais
e Políticas em 2012 e detentora do Curso Avançado de Gestão Pública no INA.
Pertence ao quadro da Direção-Geral dos Impostos (atualmente AT) desde 1984,
onde foi coordenadora na Direção de Serviços do IVA, assessora da subdiretora-geral do IVA e do subdirector-geral de Gestão dos Impostos.
Foi assessora do Ministro da Segurança Social e do Trabalho no XV Governo
Constitucional e do Ministro das Finanças no XVI Governo Constitucional.
Entre 2005 e 2007 foi chefe de divisão na Direção-Geral dos Assuntos Europeus
e Relações Internacionais do Ministério das Finanças e da Administração Pública.
Membro do grupo de trabalho «Fusão dos Serviços Sociais da Administração
Pública», foi nomeada, em 2007, vice-presidente dos Serviços Sociais da
Administração Pública.
Entre 2011 e 2012 foi vogal da Comissão Conjunta do Fundo Português de Apoio
ao Investimento em Moçambique (SOFID) e membro do grupo de trabalho para
aplicação do PREMAC.
É, também, membro e investigadora do CAPP – Centro de Administração e
Políticas Públicas desde 2013.
Exerceu, ainda, as funções de chefe do Gabinete da Secretária de Estado da
Igualdade, no XVIII Governo Constitucional e da Secretária de Estado do
Tesouro e das Finanças no XIX Governo Constitucional.
Formadora do Tribunal de Contas e da Comissão Europeia, foi chefe de missão de
diversas ações de formação na Roménia, Bulgária, Eslováquia, Turquia e Albânia
sobre «Fraude — IVA», em projetos sob coordenação da Comissão Europeia
(OLAF, DG-ELARG e TAIEX).
Presidente do Comité para a Igualdade de Género na INCM.
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Dr. Rodrigo Manuel Ferreira Brum
Vogal do conselho de administração
Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de
Economia.
Foi administrador desde 1987 de diversas empresas públicas e privadas, em
funções executivas e não executivas, com responsabilidade, nomeadamente por
áreas financeiras e de gestão estratégica e global.
Desenvolveu atividade como consultor, nomeadamente para o Programa para
o Desenvolvimento das Nações Unidas e foi assistente convidado do Instituto
Superior de Economia e Gestão.
Exerceu funções de serviço público como chefe do gabinete para a economia
e finanças do governo de Macau, secretário técnico para o programa operacional Algarve 21 e como administrador executivo da IPE, Estudos e Projetos
Internacionais, S. A., da API Capital, Sociedade de Capital de Risco, S. A., e API
Parques, Gestão de Parques Empresariais, S. A., e diretor-geral e presidente do
conselho de gerência da SPIC, Sociedade do Parque Industrial da Concórdia, L.da
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6.10.2. Grelha de Validação
Quadro 30
Grelha de validação do relatório
de Governo Societário
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Identificação
Sim

Não

Divulgação
Sim

Página

Observações

Não

I

Missão, objetivos e politicas

1.

Indicação da missão e da forma
como é prosseguida, assim como
a visão e os valores que orientam
a empresa

X

X

19

2.

Políticas e linhas de ação
desencadeadas no âmbito da
estratégia definida

X

X

19-21

3.

Indicação dos objetivos e do grau
de cumprimento dos mesmos,
assim como a justificação dos
desvios verificados e as medidas
de correção aplicadas ou a aplicar

X

X

19-21

4.

Indicação dos fatores chave de
que dependem os resultados da
empresa

X

X

19-21

II

Estrutura de capital

1.

Estrutura de capital

X

X

21

2.

Eventuais limitações à titularidade
e ou transmissibilidade das ações

X

X

21

3.

Acordos parassociais

III

Participações sociais
e obrigações detidas

1.

Identificação das pessoas
singulares (órgãos sociais) e ou
coletivas (empresa) que, direta
ou indiretamente, são titulares de
participações noutras entidades,
com indicação detalhada da
percentagem de capital e de votos

X

X

22

2.

A aquisição e alienação de
participações sociais, bem como
a participação em quaisquer
entidades de natureza associativa
ou fundacional

X

X

22

3.

A prestação de garantias
financeiras ou assunção de dívidas
ou passivos de outras entidades

X

X

22

4.

Indicação sobre o número de
ações e obrigações detidas
por membros dos órgãos de
administração e de fiscalização

X

X

22

n.a.
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Identificação
Sim

Não

Divulgação
Sim

Página

Não

5.

Informação sobre a existência de
relações significativas de natureza
comercial entre os titulares de
participações e a sociedade

X

X

36

6.

Identificação dos mecanismos
adotados para prevenir a
existência de conflitos de
interesses

X

X

22

IV

Órgãos sociais e comissões

A.

Mesa da assembleia geral

1.

Composição da mesa AG,
mandato e remuneração

X

X

22

2.

Identificação das deliberações
acionistas

X

X

76-77,
79

B.

Administração e supervisão

1.

Modelo de governo adotado

X

X

22-24

2.

Regras estatutárias sobre
procedimentos aplicáveis à
nomeação e substituição dos
membros

X

X

22

3.

Composição, duração do mandato,
número de membros efetivos

X

X

22-24

4.

Identificação dos membros
executivos e não executivos do
CA e identificação dos membros
independentes do CGS

X

X

22-24

5.

Elementos curriculares relevantes
de cada um dos membros

X

X

66-68

6.

Relações familiares, profissionais
ou comerciais, habituais e
significativas, dos membros, com
acionistas a quem seja imputável
participação qualificada superior a
2 % dos direitos de voto

X

X

22-24

7.

Organogramas relativos à
repartição de competências entre
os vários órgãos sociais

X

X

23

8.

Funcionamento do conselho de
administração, do conselho geral
e de supervisão e do conselho de
administração executivo

X

X

22-24

Observações
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Identificação
Sim
X

Não

Divulgação
Sim
X

Página

Observações

Não

9.

Comissões existentes no órgão de
administração ou supervisão

22-24

C.

Fiscalização

1.

Identificação do órgão de
fiscalização correspondente ao
modelo adotado e composição,
indicação do número estatutário
mínimo e máximo de membros,
duração do mandato, número de
membros efetivos e suplentes

n.a.

2.

Identificação dos membros da
fiscalização

n.a.

3.

Elementos curriculares relevantes
de cada um dos membros

n.a.

4.

Funcionamento da fiscalização

n.a.

D.

Revisor oficial de contas

1.

Identificação do ROC, SROC

X

X

24

2.

Indicação das limitações legais

X

X

24

3.

Indicação do número de anos em
que a SROC e ou ROC exerce
funções consecutivamente junto
da sociedade/grupo

X

X

24

4.

Descrição de outros serviços
prestados pelo SROC à sociedade

X

X

24

E.

Auditor externo

1.

Identificação

n.a.

2.

Política e periodicidade da rotação

n.a.

3.

Identificação de trabalhos,
distintos dos de auditoria,
realizados

n.a.

4.

Indicação do montante da
remuneração anual paga

n.a.

V.

Organização interna

A.

Estatutos e comunicações

1.

Alteração dos estatutos da
sociedade — regras aplicáveis

X

X

25

2.

Comunicação de irregularidades

X

X

25

3.

Indicação das políticas antifraude

X

X

25
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Identificação
Sim

Não

Divulgação
Sim

Página

Não

B.

Controlo interno e gestão de
riscos

1.

Informação sobre a existência de
um sistema de controlo interno
(SCI)

X

X

26

2.

Pessoas, órgãos ou comissões
responsáveis pela auditoria
interna e ou SCI

X

X

26

3.

Principais medidas adotadas na
política de risco

X

X

26

4.

Relações de dependência
hierárquica e ou funcional.

X

X

28-29

5.

Outras áreas funcionais com
competências no controlo de
riscos

X

X

26

6.

Identificação principais tipos de
riscos

X

X

26

7.

Descrição do processo de
identificação, avaliação,
acompanhamento, controlo,
gestão e mitigação de riscos

X

X

26

8.

Elementos do SCI e de gestão de
risco implementados na sociedade

X

X

26

C.

Regulamentos e Códigos

1.

Regulamentos internos aplicáveis
e regulamentos externos

X

X

33-34

2.

Códigos de conduta e Código
de Ética

X

X

33-34

D.

Sítio de Internet
X

X

35

X

X

35

Indicação do(s) endereço(s)
e divulgação da informação
disponibilizada
VI

Remunerações

A.

Competência para a
determinação
Indicação do órgão competente
para fixar remuneração

B.

Observações

Comissão de fixação
de remunerações
Composição

n.a.
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Identificação
Sim

Não

Divulgação
Sim

Página

Não

C.

Estrutura das remunerações

1.

Política de remuneração dos
órgãos de administração e de
fiscalização

X

X

36

2.

Informação sobre o modo como a
remuneração é estruturada

X

X

36

3.

Componente variável da
remuneração e critérios de
atribuição

X

X

36

4.

Diferimento do pagamento da
componente variável

X

X

36

5.

Parâmetros e fundamentos para
atribuição de prémio

X

X

36

6.

Regimes complementares de
pensões

X

X

36

D.

Divulgação das remunerações

1.

Indicação do montante anual da
remuneração auferida

X

X

36

2.

Montantes pagos por outras
sociedades em relação de domínio
ou de grupo

X

X

36

3.

Remuneração paga sob a forma
de participação nos lucros e ou
prémios

X

X

36

4.

Indemnizações pagas a ex-administradores executivos

X

X

36

5.

Indicação do montante anual
da remuneração auferida do órgão
de fiscalização da sociedade

X

X

36

6.

Indicação da remuneração anual
da mesa da assembleia geral

X

X

36

VII Transações com partes
relacionadas e outras
1.

Mecanismos implementados para
controlo de transações com partes
relacionadas

X

X

36

2.

Informação sobre outras
transações

X

X

36-38

Observações
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Identificação
Sim

Não

Divulgação
Sim

Página

Observações

Não

VIII Análise de sustentabilidade
da empresa nos domínios
económicos, social e ambiental
1.

Estratégias adotadas e grau de
cumprimento das metas fixadas

X

X

38

2.

Políticas prosseguidas

X

X

39

3.

Forma de cumprimento dos
princípios inerentes a uma
adequada gestão empresarial:

X

X

39-65

X

X

66

a) Responsabilidade social
b) Responsabilidade ambiental
c) Responsabilidade económica
IX

Avaliação do governo societário

1.

Cumprimento das recomendações

2.

Outras informações

n.a.

n.a. Não aplicável.
Nota. – Poderá haver um ligeiro desfasamento entre as páginas indicadas neste quadro e a página
com o conteúdo pretendido provocado pela posterior edição do documento.
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7. Cumprimento das orientações legais

Quadro 31
Cumprimento das orientações
legais

Cumprimento das orientações legais

Cumprimento
S

N

Quantificação

Justificação

NA

Objetivos de gestão:
Institucionais e organizacionais

x

Aprofundamento da estratégia de
negócio

x

Racionalização da estrutura e redução
de custos

x

Reforço da capacidade de remuneração
do acionista

Ponto 7.1 do
presente relatório

x

Gestão do risco financeiro

x

Limites de crescimento do
endividamento

x

Evolução do PMP a fornecedores

x

Atrasos nos pagamentos (Arrears)

x

Ponto 7.2 do
presente relatório

Ponto 7.3 do
presente relatório

Recomendações do acionista na
aprovação de contas:
Não aplicável

x

Ponto 7.4 do
presente relatório

Remunerações:
Não atribuição de prémios de gestão, nos
termos do artigo 37.º da Lei n.º 66-B/2012

x

Órgãos sociais — redução
remuneratória nos termos do artigo 27.º
da Lei n.º 66-B/2012

x

22 867

Órgãos Sociais — redução de 5 % por
aplicação artigo 12.º da Lei
n.º 12-A/2010

x

7 575

Auditor Externo — redução
remuneratória nos termos do artigo 75.º
da Lei n.º 66-B/2012

Ponto 7.5 do
presente relatório

x

Restantes trabalhadores — redução
remuneratória, nos termos do artigo 27.º
da Lei n.º 66-B/2012

x

Restantes trabalhadores — proibição
de valorizações remuneratórias, nos
termos do artigo 35.º da Lei
n.º 66-B/2012

x

454 332

Artigo 32.º do EGP
Utilização de cartões de crédito

x

Reembolso de despesas de
representação pessoal

x

Contratação pública

Ponto 7.6 do
presente relatório
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Cumprimento das orientações legais

Cumprimento
S

Normas de contratação pública

Quantificação

Justificação

NA

x

Normas de contratação pública pelas
participadas
Contratos submetidos a visto prévio
do TC

N

Ponto 7.7 do
presente relatório

x
x

Auditorias do Tribunal de Contas

7.1. Objetivos de gestão

Revisão do Regulamento dos Serviços
Sociais

x

Ponto 7.11 do
presente relatório

Parque automóvel

x

Ponto 7.8 do
presente relatório

Gastos Operacionais das
EmpresasPúblicas (artigo 64.º da Lei
n.º 66-B/2012)

(*)x

Redução de trabalhadores (artigo 63.º
da Lei n.º 66-B/2012

x

Número de trabalhadores

(*)Com
exceção
da rubrica
«deslocações/
estadas» cuja
redução foi de
34 %

Ponto 7.9 do
presente relatório

x

- 3,76 %

Número de cargos dirigentes

x

- 2,25 %

Ponto 7.9 do
presente relatório

Princípio da Unidade de Tesouraria
(artigo 124.º da Lei n.º 66-B/2012)

x

Ponto 7.10 do
presente relatório

Em 24 de setembro de 2012, por deliberação da assembleia geral da INCM, ocorreu a nomeação do novo conselho de administração para o triénio de 2012-2014.
O último contrato de gestão existente refere-se ao período de 2008-2010.
O conselho de administração celebrou com o acionista o contrato de gestão, nos
termos do disposto nos artigos 18.º e 30.º do Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, na redação que lhe foi dada pelo
Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação
n.º 2/2012, de 25 de janeiro.
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dos objetivos de gestão
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Relativamente ao exercício de 2013 os compromissos assumidos pela administração são os seguintes:

Objetivo

Meta anual

Situação Diferença face
até
à meta anual
Dezembro
de 2013

Evolução 2013

Institucionais e organizacionais:
Apresentação de proposta para alteração
dos estatutos da sociedade
Revisão do Regulamento dos Serviços
Sociais
Alteração do acordo da empresa

2013:
Pelo menos
um dos
objetivos
deve estar
cumprido

◑
●

n/a 

n/a

○

Aprofundamento da estratégia de
negócio:
88,66 %

6,88 % 

Vendas & PS de produtos com maior
valor acrescentado (3) / vendas & PS de
serviços totais, face ao ano anterior

56,43 %

61,77 %

9,46 % 

Racionalização da estrutura e redução
de custos: custos operacionais
(CMVMC+FSE+gastos pessoal) / volume
de negócios, face ao ano anterior

67,06 %

66,55 %

- 0,76 % 

Reforço da capacidade de remuneração
do accionista: resultado líquido / capital
próprio, face ao ano anterior

14,23 %

62%
62%
62%
62%

11,79%
11,79%
11,79%
11,79%

(2) Exclui indemnizações compensatórias.
(3) Produção e emissão de documentos de segurança.
(4) Dados disponíveis apenas a partir de março de 2013.
n.a.: Não aplicável.

55%
55%
55%
55%

(4)

89%
89%
89%
89%

67%
67%67%
67%

82,95 %

95%
95%
95%
95%

120%
120%
120%
120%

Resultado Operacional das atividades
correntes (2) /resultado operacional
Total (2), face ao ano anterior

11,79 %

- 17,14 % 

(4)

0,90%
0,90%
0,90%
0,90%

○ Não iniciado.
◑ Em execução.
● Concluído.
▔ Meta anual.
▔ Situação até periodo em análise.

O objetivo reforço da capacidade de remuneração do acionista que compara o
resultado líquido com os capitais próprios face o ano anterior evoluiu desfavoravelmente, essencialmente por causas externas à INCM, nomeadamente:
a) Em 2012, por força do LOE, estava vedado o pagamento de subsídio de férias
e natal;
b) Em 2013, o volume de negócios associado ao cartão de cidadão e do passaporte sofreu uma diminuição pela redução do valor de venda unitário contratado
entre a INCM e o Estado português.
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7.2. Gestão do risco
financeiro

No quadro seguinte identifica-se o grau de cumprimento das instruções do despacho n.º 101/2009-SETF, de 30 de janeiro, e despacho n.º 155/2011-MEF, de 28
de abril.

Quadro 33
Cumprimento das instruções
do despacho n.º 101/09-SETF,
de 30 de janeiro

Anos

2009

Encargos financeiros (€)

2010

2011

2012

2013

386 225,57 385 065,66 1 224 883,15 479 848,75 259 346,12

Taxa média de financiamento ( %)

1,05 %

Passivo Remunerado (€)

1,15 %

4,20 %

2012

2013

0

0

Financiamentos obtidos

10 195 913,47

0

Total passivo remunerado

10 195 913,47

0

3,79 %

5,09 %

Var. absol.

Var. %

Passivo não corrente
Financiamentos obtidos
Passivo corrente

Quanto ao limite de variação de endividamento previsto no PEC de 4 % para
2013, a INCM em 2013 diminuiu o endividamento total, isto é, em 100 %.

7.3. Evolução do prazo
médio de pagamentos

PMP
Prazo

Quadro 34
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

Quadro 35
Montantes em dívida
a fornecedores

2013

2012

1.º T

2.º T

3.º T

4.º T

1.º T

2.º T

3.º T

4.º T

Var. (%) 4º T 2013/
4.º T 2012

75

54

64

65

89

65

61

65

0,00 %

Divulgação dos atrasos nos pagamentos
De acordo 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 2013, com prazos
superiores a 90 dias:
Dívidas vencidas

0-90 dias

Dívidas vencidas de acordo com o artigo 1.º
do Decreto-Lei n.º 65-A/2011
90-120
dias

Aq. de bens e serviços

120-240 240-360 dias
dias

> 360 dias

1 009 620,31

7 265,47

138,11

4 085,84

4 642,61

1 009 620,31

7 265,47

138,11

4 085,84

4 642,61

Aq. de capital
Total
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7.4. Recomendações
do acionista emitidas
aquando da aprovação
das contas de 2012

Não existiram recomendações do acionista emitidas aquando da aprovação das
contas para além da habitual aplicação de resultados que foi realizada em 2013.

7.5. Remunerações

Mesa da assembleia geral

Quadro 36
Remunerações
da Assembleia Geral
Mandato

Bruta
(2)

Reduções
(Lei OE)

Bruta após
reduções

575

575

57,50

517,50

Vice-Presidente Ana Paula da Costa Ribeiro

380

380

38

342

Secretário

330

330

28,02

301,98

Nome

2012-2014

Presidente

Maria Amália Freire de Almeida

2012-2014
2012-2014

(Início-fim)

Remuneração anual ( € )

Estatuto
remuneratório
fixado (€)(1)

Cargo

Catarina Charters de Amaral Homem

(1) Valor da Senha de presença fixada.
(2) Antes de reduções remuneratórias.

Conselho de Administração

Quadro 37
Remunerações e benefícios sociais
do Conselho de Administração

Mandato

Cargo

Nome

2012-2014

Presidente

2012-2014
2012-2014

(Início-fim)

Designação
Doc (1)

Data

António Manuel Silva Osório

Ata n.º 35
da AG

24 de setembro
de 2012

Vogal

Maria Luísa Pinto Pacheco da Cruz
Baganha

Ata n.º 35
da AG

24 de setembro
de 2012

Vogal

Rodrigo Manuel Ferreira Brum

Ata n.º 35
da AG

24 de setembro
de 2012

(1) Indicar resolução (R)/AG/DUE/despacho (D)

EGP
Nome

OPRLO
Despesas de
representação

Fixado

Classificação

Vencimento

[S/N]

[A/B/C]

Valor (mensal)

António Manuel Silva Osório

S

B

€ 4 864,34

€ 1 945,74

Maria Luísa Pinto Pacheco da Cruz Baganha

S

B

€ 3 891,47

€ 1 556,59

Rodrigo Manuel Ferreira Brum

S

B

€ 3 891,47

€ 1 556,59

Identificar
entidade

Pagadora

[identifica/n.a.]

[ O/D ]

Nota. — EGP — Estatuto do gestor público; OPRLO — Opção pela remuneração do lugar de origem; O/D: origem/destino
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Remuneração anual ( € )
Nome

Fixa (**)

Outra

Redução Lei
n.º 12A/2010

António Manuel Silva Osório

90 963,16

1 814,16

2 918,64

8 804,39

81 054,29

Maria Luísa Pinto Pacheco
da Cruz Baganha

72 407,38

1 930,92

2 321,87

6 952,17

65 064,26

Rodrigo Manuel Ferreira Brum

72 770,58

1 975,32

2 334,84

6 987,20

65 423,86

Variável

Redução
(Lei OE)

Redução anos
anteriores (*)

Bruta após
reduções

Nota. — Redução de anos anteriores: refere a remunerações regularizadas no ano em referência pertencentes a anos anteriores.
(*) Indicar os motivos subjacentes a este procedimento.
(**) Incluir a remuneração + despesas de representação.

Beneficios sociais(€)
Nome

Sub. de
refeição

Regime de proteção social
Identificar

Valor

António Manuel Silva Osório

CGA/ADSE

19 461,92

Maria Luísa Pinto Pacheco da
Cruz Baganha

CGA/ADSE

15 508,01

RGSS

15 538,19

Rodrigo Manuel Ferreira
Brum

Seguro
de saúde

Seguro
de vida

Seguro de
acidentes
pessoais

Outros
Identificar

Valor

Acumulação de Funções — valores Anuais (€)
Entidade

Função

Regime

Bruta

Redução
(Lei OE)

Bruta após
reduções

[identificar]

[identificar]

[Público/Privado]

[€]

[€]

[€]

Nome

Dr. António Osório

n. a.

Dr.ª Maria Luisa Pacheco

n. a.

Dr. Rodrigo Brum

n. a.

Nota. — no caso do exercício de funções ser em regime privado colocar n.a. (não aplicável) nos campos das reduções.

Gastos com comunicações móveis (€)
Nome

Plafond mensal
Definido

Valor anual

Dr. António Osório

80

271,33

Dr.ª Maria Luísa Pacheco

80

506,08

Dr. Rodrigo Brum

80

404,93

Observações
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Encargos com viaturas
Valor de
referência
da viatura

Modalidade
(1)

[€]

[identificar]

Valor da
renda
mensal

Valor
anual

[€]

[€]

48

767,01

9 431,20

28 de junho
de 2014

48

767,01

9 431,20

7 de dezembro
de 2012

6 de dezembro
de 2016

48

690,84

8 842,80

28 de fevereiro
de 2009

28 de feveriero
de 2013

48

851,69

5 752,07

Viatura
atribuída

Celebração
de contrato

[S/N]

[S/N]

S

S

34 812,50

ALD

28 de junho
de 2010

28 de junho
de 2014

S

S

34 812,50

ALD

28 de junho
de 2010

S

S

34 218,63

ALD

S

N

47 000

ALD

Ano de início

Ano de termo

Número de
prestações

(1) Aquisição; ALD; leasing ou outra.

Gastos anuais associados a viaturas ( € )

Plafond
mensal
definido para

Combustível

Portagens

Outras
reparações

Seguro

Gasóleo + Portagens
08-NJ-79 (Dr. A. Osório)

416

1 543,99

506,15

879,90

1 255,04

Gasóleo +Portagens
32-JG-67 (Dr.ª Maria
Luísa)

333

1 678,51

359

1 510,71

811,92

Gasóleo + Portagens
32-JG-13 (Dr. R. Brum)

333

2 762,06

1 039,85

2 309,62

811,92

Nome

Observações
(b) Inclui Contrato 113822/
1 de dezembro de 2012 — € 78,44
(total 13 rendas)

(a) Inclui franquia — € 710,17

Gastos anuais associados a deslocações em serviço
Nome

Deslocações
em serviço
[€]

3 633,89

542,13

[€]

Custo com
alojamento
[€]

Ajudas
de custo

Outras
Identificar

Valor
[€]

533

450,37

64,07

62,75

689,90

992,60

Gasto total com
viagens
()
[€]
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ROC/Fiscal único
Quadro 38
Remunerações do ROC
Mandato
Cargo
(Início-fim)

Identificação
SROC/ROC
Nome

Designação
Número

Doc. (1)

Contratada

Número de
Mandatos
exercidos na
sociedade

1 250 + IVA

1

Remuneração (€)
Data

2012-2014

Efetivo

António Maria Velez
Belém

768

AG

24 de setembro
de 2012

2012-2014

Suplente

António Joaquim
Andrade Gonçalves

948

AG

24 de setembro
de 2012

Limite
fixado

1

Nota. — Deve ser identificado o efetivo (SROC e ROC) e suplente (SROC e ROC).
(1) Indicar AG/DUE/despacho (D).
Remuneração anual
Nome

António Maria Velez Belém

Bruta

Reduções (Lei OE)

Bruta após reduções

[€]

[€]

[€]

1 250 + IVA

0

1,250 + IVA

Restantes trabalhadores
A INCM cumpriu em 2013 a redução das remunerações dos trabalhadores, em
conformidade com o artigo 27.º da Lei n.º 66-B/2012.

7.6. Artigo 32.º do Estatuto
do Gestor Público

Em 2013 na INCM não existe a possibilidade da utilização de cartões de crédito
ou outros instrumentos de pagamento por parte dos gestores públicos ou quaisquer outros dirigentes.

7.7. Contratação Pública

Em termos da aplicação das normas de contratação pública, a INCM está sujeita à aplicação do Código dos Contratos Públicos (CCP). A INCM dispõe de
procedimentos de compras de aplicação permanente, que regulamenta todas as
aquisições de bens e serviços, de acordo com o CCP, sendo revisto sempre que
necessário. A última atualização é de 2008.
No ponto 6.7, na parte do relatório do governo societário este tema encontra-se
mais desenvolvido.
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A INCM aderiu ao Sistema Nacional de Compras Públicas (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 (atual ESPAP), 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.
Consoante a adequação à realidade da empresa e as experiências prévias no
desenvolvimento de procedimentos de aquisição ao abrigo do SNCP é feita
uma análise casuística sobre a possível utilização dos acordos-quadro, sendo
que atualmente a empresa tem ativo o acordo de fornecimento de combustíveis
rodoviários, precisamente em parceria com as diversas entidades da PCM, o
qual se tem revelado vantajoso.
No quadro do modelo de governação, tem vindo a empresa a adotar, no que diz
respeito à gestão da frota automóvel, medidas que visam a aquisição de viaturas que se revelem economicamente mais favoráveis, e por conseguinte com
redução de custos de renda mensal, e energeticamente mais eficientes, tendo,
igualmente, revisto em baixa os modelos a serem substituídos, e internamente
procedido a uma centralização de procedimentos de contratação e manutenção.

7.9. Redução de gastos
operacionais

Plano de redução de custos
A INCM é uma empresa industrial, onde parte significativa dos fornecimentos
e serviços externos (FSE) está indexada 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.
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Quadro 39
Plano de redução
de gastos operacionais

Para além do mais, a redução desligada da atividade tornava-se mais complexa
dado que nos últimos seis anos a INCM tem vindo a realizar uma diminuição
acentuada dos gastos com pessoal:
Variação 2013-2010

PRC
CMVMC (m€)
FSE (m€)
Deslocações/estadas

2009

2010

2011

2012

2013

Absoluta

%

Cumprim.

19 043 918

17 480 870

27 983 241

20 746 563

15 957 017

- 1 523 853

- 9%

x

14 214 411

14 589 230

12 931 366

12 731 183

12 881 735

- 1 707 495

- 12 %

x

140 954

147 130

76 092

72 827

96 849

- 50 281

- 34 %

N

Ajudas de custo

58 673

66 270

19 268

26 329

17 814

- 48 456

- 73 %

S

Comunicações

657 159

619 375

608 720

449 050

195 846

- 423 529

- 68 %

S

Gastos com o pessoal (m€)

26 291 494

26 311 765

26 224 108

21 171 696

22 670 635

- 3 641 130

- 14 %

x

Total

59 549 824

58 381 865

67 138 714

54 649 442

51 509 387

- 6 872 478

- 12 %

x

Volume de negócios (m€)

84 340 059

82 870 114

118 944 962

79 944 690

75 899 695

- 6 970 420

- 8%

x

71 %

70 %

56 %

68,4 %

67,9 %

Peso dos gastos no VN ( %)

x

Redução do número de efetivos e de cargos de dirigentes
A INCM em 2013 reduziu o número de trabalhadores em 3,7 %, superior à meta
fixada pelo OE para 2013, assim como o número de quadros dirigentes que
reduziu 2 %.
Quadro 40
Redução de efetivos e dirigentes

Quadro de pessoal

2010

2011

2012

2013

Número de RH sem órgãos
sociais

[704]

[686]

[690]

[665]

Número de cargos dirigentes
sem O. S.

[110]

[98]

[91]

[89]

[5 ]

[5 ]

[3]

[3]

Número de órgãos sociais
Gastos totais com pessoal

[€ 26 311 057] [€ 26 224 108] [€ 20 132 246] [€ 21 669 603]

Gastos com órgãos sociais

[€ 23 591 804] [€ 20 697 292] [€ 20 006 662] [€ 19 266 825 ]

Gastos com dirigentes
Gastos com RH sem O.S. e
sem dirigentes

[€ 504 770]

[€ 436 611]

[€ 381 929]

[€ 230 470]

[€ 4 737 756]

[€ 3 806 423]

[€ 3 656 611]

[€ 3 599 525]

[€ 18 349 278]

[€ 16 454 258]

[€]

[€]

[€ 15 968 122] [ € 15 436 830 ]

Rescisões/indemnizações (€)
[€]

[€]
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A INCM está obrigada ao cumprimento do princípio de unidade de tesouraria,
por força da aplicação do artigo 89.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro, à
qual não foi excecionada para o ano 2013.
Os juros recebidos em 2013 provenientes de aplicações efetuadas em 2012 com
maturidade em 2013 serão entregues ao Estado no decorrer do ano de 2014.

7.11. Cumprimento
de outras recomendações

O Tribunal de Contas efetuou uma auditoria de desempenho à INCM com o
objetivo genérico de apreciar a eficiência da gestão e o cumprimento da redução
de custos fixada, a partir de 2011, ao setor empresarial do Estado.
O âmbito temporal da auditoria incidiu nos exercícios económicos de 2009 a
2011 e o trabalho de campo realizou-se em dezembro de 2011, antes da aprovação das contas de 2011. Da referida auditoria resultaram diversas recomendações à INCM, já identificadas no relatório de gestão de 2012, implementadas na
generalidade em 2012 e uma em 2013.
No início de 2013, dando cumprimento à recomendação da auditoria, e em simultâneo de uma orientação do acionista, foi constituído um grupo de trabalho
interno com o objetivo de rever o Regulamento dos Serviços Sociais, tendo sido
entregue, ainda em 2013, ao acionista e à tutela uma proposta para análise.

7.12. Informação
divulgada

Informação a constar no site do SEE

Divulgação

Estatutos atualizados (PDF)

x

Site empresa e reporte no SIRIEF

Quadro 41
Remunerações e benefícios sociais
do Conselho de Administração

Historial, visão, missão e estratégia

x

Site da empresa e reporte no SIRIEF

Ficha síntese da empresa

x

Reporte no SIRIEF

x

Site da empresa e reporte no SIRIEF

Modelo de governo (identificação dos
órgãos sociais)

x

Site da empresa e reporte no SIRIEF

Estatuto remuneratório fixado

x

Relatório de gestão (disponível no site
da INCM) e reporte no SIRIEF

Remunerações auferidas e demais
regalias

x

Relatório de gestão (disponível no site
da INCM) e reporte no SIRIEF

S

N

Comentários

NA

Identificação da Empresa:
Missão, objetivos, políticas, obrig. serv.
público e modelo de financiamento
Modelo governo/ident. orgãos sociais:

Regulamentos e transações:

x

Regulamentos internos e externos

x

Relatório de gestão (disponível no site
da INCM)
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Informação a constar no site do SEE

Divulgação
S

N

Comentários

NA

Transações relevantes c/entidade(s)
relacionada(s)

x

Relatório de gestão (disponível no site
da INCM)

Outras transações

x

Relatório de gestão (disponível no site
da INCM)

Análise de sustentabilidade económica,
social e ambiental

x

Relatório de gestão (disponível no site
da INCM)

Avaliação do cumprimento dos PBG

x

Relatório de gestão (disponível no site
da INCM)

Código de Ética

x

Site empresa e reporte no SIRIEF

Informação financeira histórica e atual

x

Site empresa e reporte no SIRIEF

Esforço financeiro do Estado

x

Reporte no SIRIEF
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8. Atividade da empresa

Apresentamos de seguida para cada área orgânica da INCM os principais elementos que as caracterizam, enquanto unidades de negócio, de apoio ou de suporte e os aspetos mais relevantes da sua atividade em 2013.
Geograficamente a empresa está distribuída por dois edifícios administrativos
e fabris em Lisboa, um armazém em Lisboa, um edifício no Porto e outro em
Gondomar.
Possui ainda uma rede de lojas distribuída por Lisboa (três lojas), Porto (duas
lojas) e Coimbra (uma loja), incluindo já as lojas abertas em 2013, a do Museu
Nacional de Etnologia em Lisboa e a loja outlet no Porto.

8.1. Atividade gráfica

Caracterização da atividade
A INCM continua a privilegiar a sua relação com a Administração Pública na
conceção, produção, personalização, gestão de stocks e distribuição dos documentos de identificação de segurança, como o cartão de cidadão, passaporte
nacional e carta de condução, produtos a que dedica especial atenção. Os impressos oficiais do Estado a utilizar pelas empresas e pelos cidadãos mantiveram
ainda em 2013 uma posição importante no leque de produtos gráficos da INCM.
Em 2013, a INCM procurou também manter uma atividade regular no mercado
privado, em particular no fornecimento de produtos e de serviços de elevado valor acrescentado, com grandes exigências de níveis de segurança elevados, quer
ao nível das componentes físicas como eletrónicas.
São exemplos desta atividade a presença da INCM em mercados como o dos
cartões bancários, o fornecimento de diplomas, vouchers e selos de garantia que
incorporam valor.
O reforço da aposta na exportação com o fornecimento de produtos e serviços de
segurança a Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique veio permitir, neste ano, um crescimento na faturação a este grupo de países de cerca de
36 % face ao ano anterior, representando mais de 1 % das vendas totais da gráfica.
Principais produtos e serviços

Quadro 42
Vendas da gráfica

Em milhares de euros
Gráfica

2013

2012

2011

Impressos

11 076

10 683

12 547

Passaportes

16 338

15 491

12 858

386

437

441

Cadernetas bancárias
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Em milhares de euros
Gráfica
Cartões bancários
Cartões de identificação
Selos de autenticação e legitimação
Outros produtos e serviços
Total

2013

2012

2011

1 340

1 591

1 033

22 143

21 299

20 990

4 756

4 612

4 921

137

87

70

56 176

54 201

52 859

Não inclui portes, refugos e M.P.

Em 2013 a atividade gráfica atingiu os 56,2 milhões de euros, o que representa
um crescimento de cerca de 4 % face a 2012, acentuando a tendência de crescimento já observada em 2012.
O negócio gráfico continua a sofrer uma redução progressiva da atividade tradicional, suportada fundamentalmente na produção de impressos com poucos
elementos de segurança e valor acrescentado. Esta quebra tem sido compensada
pela introdução de novos produtos ou adicionando serviços de valor acrescentado aos já existentes e aumentando a intervenção da INCM ao nível da cadeia
de valor. São exemplos, em 2013, as vendas de receitas médicas e das vinhetas
médicas, que contribuíram ainda para o crescimento do valor das vendas.
No que respeita à atividade gráfica de segurança são de destacar os documentos
de identificação, como o cartão de cidadão e o título de residência, e os selos
de validação com a produção, personalização e distribuição das novas vinhetas
médicas.
Outros aspetos importantes da atividade em 2013
› Foi desenvolvida uma nova plataforma eletrónica para colocação de encomendas de vinhetas e receitas médicas. Esta nova plataforma, que integra diretamente com o portal do Ministério da Saúde, permite aos médicos, hospitais e associações médicas, devidamente autenticados, efetuarem encomendas de receitas
e vinhetas médicas, acompanhar o estado da sua encomenda e efetuar o seu pagamento, e com isso melhorar de forma significativa a gestão do processo e os
tempos de satisfação das encomendas.
› Continuámos a apoiar e a manter presença no evento SmartCards, que se realizou em Lisboa.
› Iniciámos a produção da nova versão da carta de condução.
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› Aumentamos de forma muito substancial o fornecimento de cartões bancários
para bancos estrangeiros, com particular destaque de Angola e Moçambique.
› Desenvolvemos propostas de design gráfico, com elementos de segurança,
para documentos de identificação nacionais e estrangeiros.
› Foi estendida a metodologia lean para serviços aos principais processos desenvolvidos na área de planeamento da UGF – orçamentação, planeamento/programação e controlo, com resultados visíveis na melhoria da organização e ganhos
de produtividade associados à simplificação e normalização de processos.
› Procederam-se a processo de qualificação de novos materiais, como módulos
chip alternativos para o passaporte português e para o título de residência para
estrangeiros.
› Foram renovadas as certificações ISO 9001 e ISO 14001 dos processos de fabrico de todas as hierarquias de produtos, assim como a certificação de segurança física e da segurança lógica da Visa Europe e da MasterCard Worldwide para
fabrico e personalização de cartões bancários.
› Prosseguiu-se com a renovação de equipamentos obsoletos, visando o aumento de produtividade e a instalação de soluções que garantam a continuidade da
atividade e o cumprimento dos níveis de serviço, sendo de destacar:
› A aquisição de envelopadora para cartões de identificação;
› A instalação de equipamento para personalização por gravação laser de documentos eletrónicos de identificação em formato cartão;
› A aquisição de equipamento para aplicação de chips com contacto em cartões
poliméricos;
› A aquisição de impressora digital a cores para provas de cor na pré-impressão;
› A instalação de novo sistema de colagem de capas na linha de produção de
cadernetas de passaporte.
› De destacar as taxas de cumprimento dos níveis de serviço do cartão de cidadão e do passaporte eletrónico, respetivamente de 97,89 % e de 98,39 %.
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8.2. Atividade da Moeda

Caracterização da atividade
As principais atividades desta unidade 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 para pagamentos responde exclusivamente ao pedido efetuado pelo Banco de Portugal de acordo com as necessidades anuais e as moedas de coleção, que têm características técnicas e valores
faciais diferentes das moedas correntes, destinam-se ao colecionismo e são comercializadas pela INCM no mercado nacional e internacional.
A INCM produz ainda outros produtos metálicos como medalhas, selos de autenticação em relevo (selos brancos) e pequenos objetos fundidos e os punções
oficiais usados nas contrastarias, para além de também produzir moeda para outros países.
O Estado é o cliente das moedas correntes e de coleção de acabamento normal,
sendo as restantes moedas vendidas ao público em geral e a empresas de numismática nacionais e estrangeiras. Também no que respeita à exportação, é de
referir, em 2013, a continuidade da produção de moedas para Timor-Leste.

Principais produtos e serviços
O ano de 2013 foi atípico, dado que não houve produção de moedas correntes
para pagamentos, sendo apenas cunhada uma emissão comemorativa de moedas de € 2, dedicada aos 250 Anos da Torre do Clérigos, limitada a 500 000
exemplares.
O plano numismático foi cumprido, tendo-se emitido todas as moedas de coleção que estavam previstas.
O quadro seguinte resume a faturação devida às principais famílias de produtos:
Quadro 43
Vendas das moedas

Em milhares de euros
Moeda

2013

2012

2011

Moeda de acabamento normal

684

3 877

5 450

Moeda de acabamento especial

5 163

7 125

5 651

414

617

176

6 261

11 619

11 277

Outros produtos
Total
Não inclui portes, refugos e M.P.
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A faturação em 2013 foi inferior à de 2012, devido a não se ter produzido moeda
corrente para pagamentos e à queda do valor do ouro nos mercados internacionais, que afetou o volume de vendas das várias moedas que incorporam este
metal.
Mantém-se a importância relativa dos diversos produtos, com 93 % da faturação
a dever-se a moeda nacional, nos diversos valores faciais e acabamentos. O crescimento do peso das vendas das moedas de acabamento especial foi particularmente notório em 2013, devido à ausência de produção de moeda corrente. Este
tipo de produtos, que em 2012 atingiu cerca de 60 % da faturação, atingiu os
83 % em 2013. Mantém-se a importância das moedas para outros países, nomeadamente para Timor-Leste (4 % do total). Verifica-se assim que a faturação desta
unidade está cada vez mais suportada pelas vendas no mercado e menos pelas
encomendas do Estado de moeda para circulação.
As exportações totalizaram 0,79 milhões de euros, revelando uma quebra relativamente aos 1,23 milhões de euros de 2012. As vendas nos mercados externos
deveram-se a 0,54 milhões de euros de moedas de acabamento especial (cerca de
10 % da faturação destes produtos) e 0,25 milhões de euros de moedas de TimorLeste. A produção de moedas circulantes para Timor-Leste, foi feita 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.
Outros aspetos importantes da atividade em 2013
› De referir a continuação da produção de moedas para Timor-Leste que atingiu
5,7 milhões de moedas.
› No que se refere à moeda de coleção, o ano teve oito emissões em diversos
materiais e acabamentos, dando continuidade a séries em curso: Tesouros
Numismáticos – A Degolada de D. Maria II (última moeda da série); Portugal
Universal – Antero de Quental; Sítios Classificados pela UNESCO em Portugal –
Muralhas de Elvas; Série Europa – Escritores Europeus – José Saramago; Série
Etnografia Portuguesa – Arrecadas de Viana do Castelo (primeira moeda de uma
nova série); ou dedicadas a eventos específicos do ano: 100 Anos do Submarino
Espadarte; Centésimo Aniversário de João Villaret; 150 Anos da Fundação da
Cruz Vermelha.
› O número de moedas produzidas em cada emissão de moeda de coleção de
acabamento normal foi de 60 000 unidades. O número médio de moedas por
emissão diminuiu assim de 62,1 em 2012 para 60 milhares em 2013, revelando
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alguma estabilidade, pois no ano anterior este indicador teve a influência positiva da moeda dos Jogos Olímpicos, das quais tradicionalmente se produzem
mais unidades.
› No que concerne às moedas de coleção de acabamento especial manteve-se
uma quebra geral de produção por cada emissão, acompanhando a retração do
mercado. A exceção verificou-se nas moedas de ouro de valor mais elevado, que
continuaram a ser adquiridas para reserva de valor ou investimento.
› O número médio de moedas por emissão das moedas de coleção proof, em
ouro e prata, registou uma quebra de 3 052 para 2 835, verificando-se as maiores
produções nas moedas que têm impacto internacional, potenciador da exportação, mas que ainda assim ficaram abaixo das expectativas;
› Nas moedas de coleção em acabamento flor de cunho (FDC), prosseguiu a
série Portugal Universal, com a emissão da correspondente moeda de ouro, da
qual se produziram 5 288 unidades, revelando uma quebra de 37 % relativamente
à moeda anterior da série e contrariando a tendência de elevada procura das restantes moedas de ouro de maiores dimensões e acabamento proof.
› A produção de moeda completou-se com moedas correntes de acabamento
especial. Das séries anuais de 2013 produziram-se 2 000 em acabamento proof,
9 500 em acabamento brilhante não circulado (BNC), 12 500 flor de cunho
(FDC) e 5 000 FDC embaladas em carteiras dedicadas aos bebés. Os valores
foram inferiores aos de 2012 exceto no acabamento FDC adequando a produção à quebra de procura que se verificou neste tipo de produtos. Das moedas
dedicadas aos finalistas produziram-se 3 500 unidades (3 877 em 2012) e das
moedas comemorativas de €2 em acabamento especial produziram-se 8 000
proof e 8 000 BNC.
› Foi intensificada a destruição do metal amoedado (antigas moedas de escudo),
tendo sido destruídas e separadas cerca de 210 t das antigas moedas bimetálicas.
› A INCM participou na maior feira internacional de moeda: a World Money
Fair, que se realizou em Berlim no início do ano. A participação envolveu um
stand próprio que foi usado para divulgação das nossas emissões, reuniões com
clientes e parceiros e para venda de moedas, bem como a participação no Media
Fórum, para apresentação do plano de 2014.
› Foram feitas sessões de apresentação de cinco moedas de coleção (Centenário
do Submarino Espadarte, Muralhas de Elvas, José Saramago e Arrecadas de
Viana do Castelo) e da moeda comemorativa dos 250 Anos da Torre dos Clérigos.
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› Aprofundou-se o processo de comunicação com o mercado através da página
no facebook (http://www.facebook.com/INCMMoedas) e estreitaram-se os laços com a comunidade numismática através de várias visitas de colecionadores
clientes e colaboradores às instalações fabris.
› Iniciou-se o processo de reserva online de moedas no site da INCM;
› Foi desenvolvida, com recurso exclusivo a meios internos, uma nova moeda
bimetálica e o seu processo de produção inovador, estando em curso o respetivo
registo de patente. A primeira moeda usando esta nova técnica será emitida já
em 2014.
› Está em fase final de desenvolvimento uma técnica de cunhagem que permitirá incorporar em moedas efeitos óticos apenas visíveis com recursos a lentes
específicas.
› Manteve-se a colaboração com o Instituto Superior Técnico para o desenvolvimento de projetos de inovação direcionados para a exploração de novos materiais para cunhagem, que permitam técnicas e efeitos visuais inovadores.
› Prosseguiram os trabalhos para incorporação de materiais não metálicos em
moedas de coleção de acabamento especial e os testes de uma possível técnica
inovadora de coloração de moedas.
› Concluiu-se o processo de aquisição de uma prensa hidráulica destinada à produção de cunhos de forma mais eficiente e com maior segurança para os operadores, que será entregue no início de 2014.
› 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) e da
Qualidade (QACSG), continuando a exercer a coordenação deste último.
› Foram renovadas as certificações ISO 9001 e ISO 14001 dos processos de fabrico de todas as hierarquias de produtos fabricados.

8.3. Atividade
das Publicações

Caracterização da atividade
A INCM, no âmbito da sua missão, é responsável pela edição do Diário da
República (DR) e de obras fundamentais da língua e da cultura portuguesa e
de obras que o mercado não oferece adequadamente, tanto no domínio técnico-científico como de divulgação temática.
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É ainda responsável pela manutenção da versão eletrónica do DR (DRE) e pela
edição na forma eletrónica, no site DRE, dos acórdãos do Supremo Tribunal
Administrativo e da edição, em papel, e de uma nova coleção jurídica, em texto
simples ou consolidado.
Na atividade editorial, a INCM privilegia o desenvolvimento de projetos conjuntos, protocolados, preferencialmente com entidades públicas, que possibilita, em
muitos casos, a concretização de iniciativas que de outra forma seriam difíceis
de concretizar.
A área de publicações é também responsável pela gestão das lojas INCM e da
loja online, para além da distribuição dos livros no mercado livreiro.
Por norma, os clientes são o público em geral, as livrarias, os parceiros, os assinantes do DR, públicos e privados, e no caso da publicação de atos no DR, os
diferentes serviços da Administração Pública.
Principais produtos e serviços

Quadro 44
Vendas das publicações

Em milhares de euros
Publicações

2013

2012

2011

Livros edições INCM

234

187

230

Livros projetos especiais

292

273

241

Diário da República
Diário da República eletrónico
Anúncios
Outros produtos, mercadorias e serviços
Total

151

212

248

960

1 144

1 365

3 202

3 390

5 296

9

158

302

4 847

5 363

7 681

Não inclui portes, refugos e M.P.

A atividade reduziu relativamente a 2012 em 11 %, atingindo o total de 4,8 milhões de euros. A redução foi muito influenciada pela diminuição da publicação
de anúncios no DR e das assinaturas do DRE (menos 10 % no conjunto), em resultado das medidas administrativas, que fazem deslocar a publicitação de anúncios
de atos da Administração Pública do diário oficial para sites dos organismos, e
das medidas de contenção orçamental que limitam as assinaturas de acesso à
base de dados e incentivam o aumento progressivo no uso do serviço universal
e gratuito.
A venda de livros aumentou 14 %, com crescimento tanto nos livros de edição INCM
como na atividade editorial dos projetos desenvolvidos com outras entidades.
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Outros aspetos importantes da atividade em 2013
› Participámos no Fórum Europeu dos Jornais Oficiais (European Forum of
Official Gazettes) de que a INCM é entidade fundadora e no Forum RedBoa dos
Jornais Ibero-Americanos.
› Cumpriu-se o objetivo de garantia de disponibilidade de 24 horas do serviço
de acesso ao DR, em 99 %, e os prazos de publicação da 1.ª série, de quatro dias,
em 99 %, da 2.ª série, de seis dias, em 97 % e da publicação de suplementos, recebidos na manhã, para a edição vespertina, em 95 %;
› Na 1.ª e 2.ª série do DR, verificou-se uma diminuição do número de atos e um aumento do número de páginas, relativamente a 2012 (os atos passaram no total de
66 361 para 53 274 e o número de páginas passaram de um total de 71 017 para 73 315).
› Os suplementos ao DR aumentaram em 153 %, face ao ano anterior.
› A atribuição do valor legal da edição eletrónica do Jornal Oficial da União
Europeia, em meados de 2013, terminou com a comercialização deste jornal em
papel.
› Foram mantidos os mecanismos de interoperabilidade com o Portal Base das
Compras Públicas, com o ESPAP (Entidade de Serviços Partilhados da AP) e com a
Direção-Geral do Território no Sistema Nacional de Informação Territorial (SNIT).
› Manteve-se a ligação ao serviço da União Europeia (SIMAP) que certifica a
INCM como e-Sender para envio de anúncios para publicação no Jornal da
U. Europeia.
› Foram feitas 94 edições de livros, das quais 46 em parceria e 15 por encomenda, sem a chancela INCM, sendo a tiragem média de 1 170 exemplares.
› Aumentou-se a percentagem de obras impressas internamente, de forma a
aproveitar, de forma mais adequada, a capacidade interna instalada.
› Reforçou-se a produção de projetos editoriais chave-na-mão, nos designados
«projetos especiais», que 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).
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› A estratégia editorial da INCM tem uma perspetiva muito institucional que
privilegia as parcerias com outras entidades. 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 para projetos editoriais com diversos
museus e outras entidades, públicas e privadas, tendo sido realizados em 2013
13 novos protocolos de colaboração editorial, com diversas entidades, em especial de natureza cultural.
› Para racionalizar os custos de edição foi feito um esforço das vendas online e
da edição digital, reforçando a parceria já iniciada com o grupo Leya.
› Foi feita uma nova abordagem às livrarias independentes, que representa um
circuito alternativo menos pressionado pela «novidade» e pelo livro novidade, de
alta rotação.
› Iniciou-se o projeto de distribuição de outros editores institucionais, contando
já no nosso catálogo das edições da Biblioteca Nacional de Portugal.
› A INCM contou com sete lojas, três em Lisboa, sendo uma delas no Museu
Nacional de Etnologia, em parceria com a Direção-Geral do Património Cultural,
duas no Porto, sendo uma delas outlet, para venda de edições manuseadas ou
com mais de 18 meses, e uma em Coimbra.
› As vendas nas lojas, que na sua grande maioria não são relevadas como vendas
da Unidade das Publicações, como é o caso das moedas e impressos, que constituem proveitos das áreas da moeda e da gráfica, atingiram, em 2013, 4,2 milhões
de euros, representando, face a 2012, um decréscimo de cerca de 10 %. Esta redução é consequência da redução da compra de impressos nas lojas (menos 7,4 %),
em consequência dos processos de e-government, de simplificação e desmaterialização e de menor procura nas moedas de acabamento especial que tiveram um
redução de 21 %;
› Em termos globais, as vendas nas lojas, sem loja on-line, foram distribuídas percentualmente da seguinte forma: impressos 70 %, moedas 24 % e livros o restante.
› Em termos de distribuição geográfica, as lojas do Porto e da Filipa de Vilhena,
em Lisboa, representaram respetivamente 40 % e 31 % do total. Em Coimbra vendeu-se 19 % e na outra loja de Lisboa, da Imprensa Nacional, as vendas representaram 10 % do total.
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› A loja online, enquanto canal de vendas, em 2013, atingiu 315 mil euros, que
representou um acréscimo de 3,3 %, face a 2012. Nestas vendas, 43 % foram impressos, 42 % moedas e o restante livros;
› Participámos uma vez mais nas Feiras do Livro de Coimbra, Porto e Lisboa,
onde, em conjunto, aumentamos as vendas em 26 %, e à semelhança de outros
anos, estivemos ainda presentes em alguns eventos e outras iniciativas fora das
nossas instalações, de que destacamos nomeadamente o dia da poesia e da música no CCB, nas diversas apresentações de livros, em quiosques nas Faculdades
de Letras da Universidade do Porto e da Universidade de Coimbra e no Bairro
dos Livros, no Porto.

8.4. Atividade
das contrastarias

Caracterização da atividade
As contrastarias asseguram um conjunto de atividades importantes à regulação
e confiança do comércio dos artefactos de metais preciosos em Portugal, dos
quais se destacam o ensaio e a marcação de artefactos de 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.
Principais produtos e serviços

Quadro 45
Vendas das contrastarias

Em milhares de euros
Contrastaria

2013

2012

2011

Ensaio e marcação

507

348

467

Taxa de urgência

201

137

176

Outras marcações

84

122

154

492

344

355

17

0

0

354

0

0

Diversos

85

119

78

Formação

100

91

83

1 839

1 162

1 313

Matrículas e licenças
Marcação a laser
Emolumento mínimo

Total
Não inclui portes, refugos e M.P.
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A atividade das contrastarias tem vindo a ser fortemente influenciada pela crise
económica. No entanto, em 2013 as receitas registaram uma forte subida, provocada pela entrada em vigor da Portaria n.º 418-A/2012, de 19 de dezembro que
atualizou os emolumentos dos serviços de ensaio e marcação e de matrículas e
licenças.
De 2013 para 2012 as receitas cresceram 58 %, atingindo 1,84 milhões de euros.
Para a receita total, a contrastaria do Porto contribuiu com 40 %, a Contrastaria de
Lisboa, com 31 %, e a de Gondomar, com 29 %.
Os clientes da contrataria são os comerciantes, fabricantes e importadores de
artefactos de bens preciosos.
Outros aspetos importantes da atividade em 2013
› A atividade das contrastarias caracterizou-se por uma diminuição nas quantidades e pesos dos artefactos de prata (- 12 % na quantidade e - 15 % no peso) e
por um ligeiro aumento nas quantidades e pesos de ouro, (6,59 % na quantidade
e 0,73 % no peso). O grande aumento registado na platina não é significativo para
a atividade das contrastarias pois o movimento de platina é muito pequeno relativamente ao volume movimentado de ouro e de prata.
› Marcaram-se 4 984 123 peças, o que corresponde a uma diminuição de 7,53 %
de peças marcadas relativamente a 2012.
› Foram marcadas 3 546 477 peças de prata, com um peso total de 14,576 t, correspondendo, relativamente a 2012, a uma diminuição de 12,25 % na quantidade
e de 15,14 % no peso das mesmas.
› Marcaram-se 1 437 480 peças de ouro, com um peso de 1,855 t, o que, relativamente a 2012, correspondeu a um aumento de 6,59 % na quantidade, e de 0,73 %
no peso.
› O peso médio das peças apresentadas a marcação diminuiu relativamente a
2012.
› Foram feitas 14 ações de formação em Lisboa e Porto: 2 ações de ensaiador-fundidor; 4 ações de avaliador oficial, 2 ações de aperfeiçoamento em análise
químicas e 6 ações de aperfeiçoamento em análises não destrutivas.
› As ações de formação foram ministradas pelos técnicos dos laboratórios e por
um formador externo à INCM, tendo decorrido nas instalações da empresa.
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› O ano de 2013 foi o 2.º ano da marcação a laser; foram aplicadas, com esta técnica, 17 402 marcas em Lisboa e 13 237 no Porto.
› A contrastaria esteve presente, em representação do Estado português, nas
reuniões da Convenção sobre Controlo e Marcação de Artefactos de Metais
Preciosos, que se realizaram em março e setembro, a 1.ª em Genebra e a 2.ª em
Lisboa. Esteve também presente nas reuniões da Associação Internacional de
Contrastarias (IAAO).
› Foram prestadas diversas informações às entidades judiciais e de fiscalização,
como tribunais e Ministério Público, à ASAE-DRN, GNR, ao DIAP, à ASAE-DRC, à
PJ, Diretorias do Porto e Lisboa, aos tribunais administrativos e fiscais e à PSP, etc.
› No que diz respeito às entidades matriculadas houve um decréscimo global de
12,57 %.

8.5. Comités

Caracterização da atividade
Os comités são órgãos não executivos que desenvolvem uma atividade transversal em várias áreas da empresa, onde têm acento elementos das diversas unidades orgânicas da empresa, constituindo-se como órgão agregador das diferentes
competências da empresa no desenvolvimento de atividades específicas.
Comité de Desenvolvimento de Novos Produtos
O CDNP continuou durante o ano de 2013 a sua atividade no âmbito da inovação e do desenvolvimento de novos projetos, novos negócios e novos produtos.
O ano terminou com cinco projetos em atividade, três referentes a novos produtos; imagens lenticulares em cartões pvc, pintura em moedas e imagens escondidas em moedas, um novo serviço; marcação de contrastaria com código 2D e um
novo processo; qualificação de novos chips para PEP e eTR.
Dos 11 projetos existentes no início do ano de 2013, foram concluídos 3 projetos
que deram origem a um novo produto — o cartão profissional, a uma melhoria
de produto — a plataforma de recolha e validação de dados e a uma inovação de
processo — novo portal INCM e loja online.
Durante o ano foram criados três novos projetos associados a novos produtos,
dos quais um está ainda em desenvolvimento. Um destes projetos foi terminado
dando origem a um novo produto — moeda excêntrica a lançar durante o ano de
2014 — e o último foi abandonado depois de avaliado.
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Comité de Sustentabilidade
O CS continuou em 2013 a acompanhar e a incentivar o desenvolvimento de
práticas de sustentabilidade na empresa, tendo como propósito principal que os
objetivos da sustentabilidade fossem incorporados nos objetivos gerais da empresa e desenvolvidos pelas diferentes áreas de forma integrada com os restantes objetivos da sua atividade.
Neste quadro foi ainda possível integrar o relato da atividade da sustentabilidade
de 2002, preparado pelo CS, no relatório de gestão da empresa, passando, com
isto, a haver apenas um relatório da atividade da empresa.
Em 2013 o CS incentivou a divulgação dos conceitos de sustentabilidade, tendo
ainda, face à necessidade de os mesmos serem vividos e partilhados por todas
as áreas da empresa, proposto ao CA a criação de um corpo de monitores da
sustentabilidade, que incentivem localmente as boas práticas e contribuam para
a formulação e na avaliação do desempenho, dos objetivos gerais e particulares a
desenvolver nos planos de atividades das diferentes unidades.
Comité de Ética
O Comité de Ética iniciou funções em 2011 na sequência da entrada em vigor do
Código de Ética e de Conduta INCM. Este último documento bem como o regulamento deste comité. está acessível em https://www.incm.pt/portal/incm_codetica.jsp.
Durante 2013 foram efetuadas três participações ao Comité de Ética. Todas elas
estão concluídas e duas delas resultaram na necessidade de melhorar processos
específicos de comunicação interna.
Comité de Risco
O Comité de Risco foi criado em 2012 na sequência da necessidade de identificar e monitorizar os riscos de atividade. A sua atuação iniciou-se numa área de
intervenção limitada e tem vindo progressivamente a aumentar o seu âmbito de
intervenção.
Está neste momento a ser preparada uma metodologia transversal de gestão de
todos os riscos em que a empresa incorre.
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Caracterização da atividade
As áreas de suporte desenvolvem uma atividade transversal na estrutura da empresa incluindo atividades como a análise de negócios, a definição das orientações estratégicas do negócio, a gestão do processo de planeamento, a área de
comunicação, o centro de documentação e informação, a gestão operacional
do museu numismático, a coordenação dos sistemas de informação de gestão e
apoio à atividade da empresa, as questões da segurança dos sistemas lógicos, o
desenvolvimento e apoio à informática de produção e do negócio, a manutenção
e à melhoria contínua do sistema de gestão das certificações da INCM, a garantia da qualidade dos produtos e serviços produzidos, bem como a gestão de
projetos de engenharia, a gestão das auditorias internas, análises de controlo de
risco e o controlo de gestão.
Outros aspetos importantes da atividade em 2013:
› No Centro de Atendimento ao Cliente foram recebidos e tratados mais de
56 000 contactos de clientes, por email e telefone, cerca de mais 2 % do que em 2012.
› No âmbito da comunicação institucional é de destacar a criação da página da
intranet, que se assume como o veículo de comunicação interna privilegiada,
entre todos os trabalhadores da empresa.
› A Biblioteca foi visitada por 1247 utilizadores. Destes cerca de 72 % requereram
serviços pagos.
› O Arquivo foi visitado por 29 investigadores.
› De destacar o arranque do projeto de digitalização de algumas séries do arquivo histórico, em parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora, do Brasil,
relativamente aos livros Manifestos dos Navios.
› O Museu colaborou na realização das seguintes exposições:
› Exposição Moedas Comemorativas do Euro (embalagens) que esteve patente
no átrio da Casa da Moeda de 22 de fevereiro a 9 de outubro de 2013;
› Exposição «Coleção Numismática D. Luís», realizada em simultâneo no átrio
da Casa da Moeda e no Palácio Ducal de Vila Viçosa, incluindo a realização de
visitas guiadas com o apoio do DMK/CMI e do DSA;
› Exposição de medalhas da produção INCM entre os anos 1980-1999, a decorrer no átrio/corredor das oficinas desde 19 de dezembro e que continuará exposta ao longo do ano de 2014.
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› Prosseguiu avaliação do espólio do Museu, tendo sido prorrogado o prazo de
conclusão até ao fim do 1.º semestre de 2014;
› Foi celebrado um protocolo com Fundação Casa de Bragança para a edição do
livro da «Coleção Numismática de D. Luís».
› Foi assinado em 22 de maio um protocolo de cooperação para o estudo das
composições das ligas de prata dos séculos xv e xvii, entre a INCM, o Instituto
Superior Técnico, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa e o Dr. Rui Câmara Borges.
› Foram desenvolvidas várias iniciativas com o objetivo de promover as relações
económicas e de cooperação da INCM com diversos países da comunidade lusófona como Angola, Timor-Leste e Guiné-Bissau. Estas iniciativas concretizaram-se em várias visitas às instalações da INCM por delegações governamentais
e ministros desses governos e na assinatura de protocolos de cooperação com
esses países.
› Foi efetuada a autonomização do Gabinete de Controlo de Gestão, que passou
a depender diretamente de um membro do CA.
› A monitorização dos objetivos estratégicos e operacionais foi melhorada, através de uma melhor comunicação e uniformização da medição do desempenho
entre as diversas áreas da empresa, com a recolha de mais indicadores de uma
forma independente.
› Para além das informações correntes prestadas por este Gabinete, passou a ser
efetuado o acompanhamento de participadas (MULTICERT).
› Durante o ano foram desenvolvidas 41 atividades pela auditoria interna, nas
vertentes de compliance, avaliação de risco e auditoria, tendo dado origem a
27 relatórios com identificação de 43 recomendações aos serviços auditados.
› Continuou a alargar-se o âmbito das auditorias internas com a realização de
trabalhos de levantamento de processos e avaliação de risco das operações.
› Foi elaborado e divulgado o relatório anual de execução do plano de gestão de
riscos da corrupção e infrações conexas, bem como, a versão de 2013.
› Foram criados novos instrumentos de controlo e monitorização de consumos
de água, gás e eletricidade, implementando-se novos dispositivos de medição de
consumos e criando-se relatórios de supervisão em SAP/ERP.
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› Foram dinamizadas ações de sensibilização/formação internas em segurança
industrial.
› Foram dinamizadas ações de formação orientadas para a operação dos módulos QM e Audit (SAP).
› Foi ampliado o número ensaios interlaboratoriais com vista à partilha de métodos de ensaio e aumento do grau de confiança.
› Foi aumentado o número de verificações internas realizadas a EMMs da
produção.
› Desenvolveu-se a colaboração com Instituto Superior de Ciências da Saúde
Egas Moniz (ISCSEM) e Faculdade de Ciências e Tecnologia na realização de
estágios curriculares.
› Desenvolveram-se vários projetos de melhoria de processos industriais, como a
preparação de novos ensaios para acreditação — ensaio de brancura — whiteness
C/2 e ensaio SUNTEST (durabilidade); novo processo de soldadura de PVC e PC
por ultra-sons e otimização do processo de fabrico dos selos das bebidas espirituosas com a inclusão de numeração digital.
› A INCM apostou na construção nas suas instalações de um novo centro de
dados, segundo as orientações do Uptime Institute (Tier 2+) e de acordo com as
boas práticas de gestão energética (Certificação LEED), tendo também reforçado as suas soluções de segurança com acessos por biometria e dual control aos
bastidores onde residem os sistemas da INCM.
› Tendo por base uma renovação tecnológica das soluções de voz e dados, adotou-se uma nova solução de comunicações unificadas que permitiu agilizar a forma como se comunica (vídeo conferência, chat, partilha de documentos online,
etc.), como também obter uma redução nos seus custos de comunicações.
› Foi implementado uma nova intranet com recurso a novas tecnologias que
possibilitam a gestão de conteúdos por colaboradores funcionais.
› Foi implementada uma nova plataforma de service desk, definindo os seus processos de gestão de incidentes e de gestão de pedidos seguindo as boas práticas
ITIL e reforçado o dashboard de indicadores de sistemas de informação que permite definir um perfil de utilização dos recursos tecnológicos.
› Foi implementada uma solução que permite classificar e encriptar o correio
eletrónico e documentos que são partilhados entre os colaboradores.
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› Foram implementados todos os novos requisitos legais (SAFT), de acordo com
as novas regras de certificação eletrónica (AT).
› Foram desenvolvidas e implementadas novas funcionalidades e melhorias tecnológicas nos produtos e serviços, como:
› Plataforma eletrónica que permite o envio de dados de texto e biométricos
para personalização;
› Protótipos na área de identificação física e eletrónica do colaborador, bem
como num novo conceito de autenticação de documentos em papel através de
uma solução eletrónica;
› Uma nova área para colecionadores de numismática, bem como a possibilidade de reserva prévia de moeda, no site.
› Nova plataforma eletrónica para colocação de encomendas de vinhetas e receitas médicas, que integra diretamente com o portal do Ministério da Saúde,
que permite efetuar encomendas, acompanhar o estado da encomenda e fazer
pagamentos, bem como com o processo de personalização industrial.
› Melhorias/atualizações em documentos de identificação:
› Cartão tacógrafo (integração com a nova plataforma de gestão do ciclo de vida
deste cartão do IMT);
› Cartão de cidadão (migração do chip e lançamento de nova versão de software
de interação com este cartão com suporte para chaves 2048 bits);
› Passaporte eletrónico (qualificação de novos fornecedores de chip);
› Cartão de Previdência da Ordem dos Advogados (novo produto);
› Processo de gestão de produtos numerados, onde é possível controlar todo o
fluxo de receção de dados, personalização, expedição e confirmações de entrega
ao cidadão, garantindo-se total rastreabilidade do processo e ao mesmo tempo
integrado com as aplicações de gestão do negócio;
› Melhorias na plataforma de integração com as empresas de expedição, para a
INCM ter o status em tempo real das confirmações de entrega dos seus produtos;
› Nova solução de POS (point-of-sale), com integração em tempo real no SAP ERP;
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› Foi efetuada a autonomização da função do CISO (Chief Information Security
Officer), que passou a depender diretamente do presidente do CA.

8.7. Atividade da área
de gestão e apoio jurídico

Caracterização da atividade
Esta área de atividade abrange o apoio e suporte contabilístico financeiro, administrativo e jurídico prestado à atividade geral da empresa, incluindo a gestão de
recursos humanos, a gestão de compras e a gestão de armazéns e transportes.
Outros aspetos importantes da atividade em 2013
› Divulgação da legislação publicada no DRE com relevância na atividade desenvolvida pela INCM.
› Análise da legislação aplicável à INCM e respetivas implicações, nomeadamente em sede da Lei do Orçamento de Estado para 2013 nas áreas dos recursos
humanos, compras e financeira.
› Foi renovada a certificação pela NP 4427 — Gestão de Recursos Humanos,
após auditoria integrada com os restantes referenciais normativos — ISO 9001
e ISO 14001.
› Iniciou-se a fase de teste do modelo de avaliação de desempenho na UGF —
Secção de Elementos Óticos de Segurança.
› Foi elaborada proposta de revisão do Regulamento dos Serviços Sociais.
› Deu-se início ao projeto de migração e integração da aplicação informática de
gestão dos Serviços Sociais para a aplicação informática de gestão.
› Foram realizados quatro estágios curriculares resultantes de protocolos estabelecidos com várias entidades: Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa,
Instituto Superior Egas Moniz e Escola Profissional Bento de Jesus Caraça.
› Foi realizado projeto formativo de liderança, denominado «O todo maior que a
soma das partes» para os elementos do CA e as chefias de 1.ª linha› Foram realizadas duas ações de formação sobre a temática da igualdade de
género, em parceria com a CITE.
› Foi realizada formação para todos os colaboradores da INCM que têm funções
na área da vigilância no âmbito do licenciamento e autoproteção da INCM.
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› Participação nas reuniões plenárias do IGEN, uma das quais realizada nas instalações da INCM.
› Foram celebrados protocolos de cooperação em diversas áreas para permitir o
acesso dos colaboradores e colaboradoras a bens e serviços em condições preferenciais e preços mais vantajosos (por exemplo com creches e infantários).
› Foi alargada a rede de entidades clínicas convencionadas.
› Foi contratada a empresa Workview como nova prestadora do serviço de medicina do trabalho no Porto, Gondomar e Coimbra.
› Foram efetuadas 38 reclassificações ajustando assim as funções exercidas à
categoria profissional do colaborador ou colaboradora.
› Foram concretizados 10 processos de transferência interna de colaboradores e
colaboradoras entre diferentes unidades.
› Foram elaborados informaticamente novos relatórios para, em cumprimento
de obrigações legais, a empresa fornecer nova informação: a declaração mensal
de remunerações e o sistema de informação da organização do Estado (relatório
trimestral).
› Desenvolveu-se mais do dobro de aquisições desenvolvidas por concurso público, em comparação com o ano anterior. Não obstante este esforço, quando
estes procedimentos estão relacionados com as categorias diretas de compra, a
generalidade dos procedimentos continua a demonstrar uma fraca adesão dos
concorrentes, o que é sintoma da inadequação entre as regras do CCP e o ambiente industrial e comercial onde a empresa desenvolve as suas operações.
› Com maior incidência nos serviços afetos às categorias indiretas, esteve em
curso um trabalho que resultou na colocação de um maior número de contratos
(cerca do triplo do que se verificou em 2012) em condições de concorrência,
sendo uma estratégia a prosseguir em 2014.
› A compra de filmes rígidos e chips utilizados na fabricação de cartões poliméricos, situou-se em parâmetros equivalentes aos verificados no ano anterior.
› As compras de papel associadas à atividade gráfica recuperaram face a anos
anteriores, devido aos contratos de maior dimensão para fornecimento de formulários, fator que, conjugado com outras atividades dentro do setor da gráfica
tradicional e também no incremento nos papéis de segurança, resultou num aumento de volume total de papel adquirido na ordem dos 43 %.
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› Manteve-se a tendência dos últimos anos, com o acentuar do peso da aquisição
de discos de ouro no portefólio de compras da empresa, sendo também de registar uma nova aquisição de discos metálicos para moeda corrente.
› Desenvolveu-se o desenho de novos projetos de melhoria a implementar em
2014, como a desmaterialização dos circuitos administrativos das compras, bem
como ferramentas em SAP que visam a consolidação dos processos de qualificação de fornecedores e também o acompanhamento de entregas de materiais.
› Procedeu-se à integração, em termos organizacionais, dos Serviços de
Armazéns e Transportes — SAT, na Direção de Finanças e Gestão, contribuindo
para a criação de sinergias.

8.8. Atividade da área
de segurança e apoio geral

Caracterização da atividade
A atividade da área de segurança e apoio geral inclui o suporte à atividade geral
da empresa nas áreas da segurança e controlo de acessos e da manutenção e
obras.
Outros aspetos importantes da atividade em 2013
› No cumprimento dos preceitos legais, que regulam a atividade da segurança
privada, foram iniciados e concluídos os processos:
› Licença de autoproteção e exploração e gestão de centrais de monitorização
de alarmes atividade de segurança da INCM, concedida em 12 de junho de 2013,
tendo sido atribuído o n.º 110 A e C;
› Realização de revistas e de buscas de prevenção e segurança, a autorização foi
concedida em 20 de novembro de 2013;
› Foi consolidada a segurança nas instalações da Casa da Moeda através do reforço dos controlos de acesso e da interação com a PSP e com o prestador de
serviços de vigilância;
› Foi reforçada a segurança nas lojas com a implementação de medidas protetivas dos valores e por alteração de procedimentos;
› Foi racionalizada as prestações de serviços de vigilância, limpeza e manutenção de espaços verdes, com redução dos respetivos custos;
› Elaboração dos planos de segurança física para todas as instalações da INCM,
sustentados num sistema de informação digital, no qual a informação será
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inscrita de forma estratificada e a sua consulta modelada em função das políticas
de segurança em vigor;
› Foi iniciado, junto do GNS, o processo de credenciação de segurança industrial
da INCM, que permite tratar e guardar a documentação classificada utilizada nos
processos em que a empresa participa.
› Foi otimizado o plano de manutenção/lubrificação preventivo dos equipamentos considerados prioritários.
› Deu-se continuidade à dinamização e verificação das medidas para a melhoria
da eficiência energética.
› Foi otimizado o controlo de gestão/planeamento na manutenção interna e externa com recurso à ferramenta informática SAP B.
› Continuou a implementação do Plano de Racionalização de Energia da INCM.
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9. Análise económico-financeira

A INCM, S. A., no ano de 2013, continuou com a estratégia de investimento e
inovação em produtos de tecnologia de segurança, privilegiando o recurso a
capitais próprios, diminuindo o grau de risco, de forma a manter a sua competitividade no mercado em que se insere, obtendo consideráveis rendibilidades e
permitindo remunerar de forma adequada o acionista.

9.1. Resultados

O volume de negócios da INCM sofreu um decréscimo de 5 % comparativamente
com o ano transato, tendo-se fixado no período em análise em 75 milhões de euros,
correspondendo 69 milhões de euros e 6 milhões de euros a atividade corrente e
não corrente, respetivamente. No entanto, permitiu-lhe obter um resultado antes de
impostos no montante de 19 milhões de euros. O referido resultado deveu-se em
grande parte à redução acentuada do custo das mercadorias vendidas e consumidas.
O resultado líquido no ano de 2013, ascendeu ao montante de 14 milhões de
euros, assim como o resultado antes de impostos, taxas, depreciações e amortizações (EBITDA) no montante de 25 milhões de euros, correspondendo a 19,1 %
e 32,5 % do volume de negócios, respetivamente, incluindo a operação não recorrente da destruição de disco amoedado.
Unid.: Milhares de Euros
2013
Volume de Negócios
EBITDA
Amortizações, depreciações, ajustamentos e provisões
Resultado operacional
Resultados financeiros líquidos
Resultado antes de impostos
Estimativa de imposto sobre lucros
Resultado líquido

2012

75 899 695

79 944 690

24 687 469

30 850 319

5 173 987

5 560 921

19 513 482

25 289 398

- 219 509,21

- 396 603,94

19 293 973

24 892 794

4 781 022

8 175 559

14 512 951

16 717 235

2013

2012

Volume de negócios

100 %

100 %

EBITDA

32,5 %

38,6 %

Resultado operacional

25,7 %

31,6 %

Resultado antes de impostos

25,4 %

31,1 %

Resultado líquido

19,1 %

20,9 %

Analisando as unidades de negócio, a saber: Gráfica (UGF), Publicações (UPB),
Moeda (UMD) e Contrastaria (UCO), verifica-se que a gráfica contribuiu para o
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desempenho positivo da INCM, com um peso de 74 % dos resultados, seguida da
moeda com um peso de 8 % dos resultados.
Como foi mencionado anteriormente, verificou-se uma diminuição de 5 % do volume negócios nas operações correntes, sendo que das unidades de negócios, a
única que teve um acréscimo, em contra cíclico com as restantes, foi a Unidade
Gráfica com um aumento percentual de 4 %, face ao ano de anterior.
Importa salientar que se verificou um aumento de aproximadamente 58 % do
volume de vendas da unidade de contrastarias, proveniente da atualização dos
emolumentos.

9.2. Rendibilidade
do capital próprio

A rendibilidade dos capitais próprios foi de 11,8 %, tendo sido influenciada pelo
decréscimo das várias políticas, face ao ano de 2012. A referida taxa de rendibilidade deveu-se fundamentalmente ao efeito da política de investimentos (12 %),
política de financiamento (1,3), em que se manteve o efeito de alavancagem financeira, mantendo-se a remuneração do acionista a uma taxa superior ao custo
médio do passivo e à política fiscal que aumentou 12 %, face a 2012, tendo como
consequência a diminuição da taxa de imposto em 8 %, conforme ilustrado no
quadro seguinte:

Politica de investimento

2013

2012

12,07 %

14,98 %

RAEFI/vendas

0,257

0,316

Vendas/activo

0,470

0,474

Politica de financiamento

1,298

1,414

Ativo/CP

1,313 1

1,437 0

RAI/RAEFI

0,988 8

0,984 3

Efeito fiscal

0,752 2

0,671 6

RL/RAI

0,752 2

0,671 6

Rendibilidade dos capitais própios

11,793 %

14,233 %

2013

2012

0,120 7

0,149 8

0,006

0,008

0,31

0,44

RAEFI/ATIVO
i-custo médio passivo
CA/CP
(1-t)
Rendibilidade dos capitais própios

0,752

0,672

11,793 %

14,233 %
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Estrutura de capital

2013

2012

Capital próprio

76,2 %

69,6 %

Capital alheio

23,8 %

30,4 %

100 %

100 %

17,2 %

19,4 %

Não corrente
Corrente

6,7 %

11 %

23,8 %

30,4 %

As restantes rendibilidades estão ilustradas no quadro seguinte:

Rentabilidades

9.3. Estrutura financeira

2013

2012

Variação

Rentabilidade dos capitais próprios = resultado líquido/capitais próprios

11,8 %

14,2 %

- 17,1 %

Rentabilidade do activo total = RAEFI/activo

25,7 %

31,6 %

- 18,7 %

Rentabilidade bruta das vendas = EBITDA/vendas

32,5 %

38,6 %

- 15,7 %

Rentabilidade antes de impostos = RAI/vendas

25,4 %

31,1 %

- 18,4 %

Rentabilidade líquida das vendas = Resultado líquido/vendas

19,1 %

20,9 %

- 8,6 %

A estrutura financeira da INCM, S. A., no ano de 2013, assentava num ativo total líquido no montante de 162 milhões de euros e num passivo no valor de 39 milhões
de euros, e que representam uma diminuição em termos homólogos de - 4,3 % e
de - 24,9 %, respetivamente. Estas variações permitem apresentar um índice de
cobertura das suas obrigações a curto prazo e um fundo de maneio positivo.
Em termos de endividamento, conforme mencionado, houve uma substancial
melhoria na relação entre o ativo e passivo, conforme podemos constatar nos
rácios seguintes:
Análise do equilíbrio financeiro

2013

2012

Variação

Endividamento (passivo /activo)

23,8 %

30,4 %

- 21,6 %

Estrutura de endividamento não corrente (passivo não corrente/
ativo)

17,2 %

19,4 %

- 11,3 %

Estrutura do endividamento corrente = passivo corrente/ativo

6,7 %

11 %

- 39,6 %

Cobertura dos encargos financeiros = (RAEFI + Amort. + prov.)/
gastos e perdas de financiamento

112,9

78,9

43,1 %
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10. Proposta de aplicação de resultados

10.1. Proposta de aplicação
de resultados correntes

A proposta de aplicação de resultados correntes 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 2013, no valor de 14 512 950,81 €,
deduzido do montante previsto do imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas, da correspondente derrama municipal e estadual, seja aplicado da seguinte
forma:

10.2. Proposta de aplicação
de resultados transitados

› Reserva legal

€ 2 902 590,16

› Dividendos para o acionista

€ 11 610 360,65

Em 2003, a INCM deduziu ao montante apurado de IRC um valor para uma
reserva especial utilizável em investimento elegível em imobilizado corpóreo. O
valor da reserva cifrou-se em € 806 168,74, estando os bens que beneficiaram
deste incentivo totalmente amortizados. Decorrido o prazo mínimo que permitia
a distribuição desta reserva, propõe-se a sua aplicação.
Na sequência da decisão do Tribunal Constitucional sobre a inconstitucionalidade do corte dos subsídios de férias dos funcionários públicos e o referido custo não ter sido considerado nas contas de 2012 a INCM reteve em resultados
Transitados o montante de € 1 220 000 para fazer face ao pagamento do subsídio
férias a realizar em 2013. Os referidos encargos cifraram-se em € 1 039 449,59.
Assim, propõe-se distribuir adicionalmente ao acionista os montantes resultantes de :
› Realização da reserva fiscal para investimento

€ 806 168,74

› Excesso de estimativa de subsídio de férias

€ 180 550,41
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10.3. Proposta
de transferência
de resultados transitados

De acordo com o artigo 32.º do CSC («Limite da distribuição de bens aos sócios») propõe-se que seja realizada uma aplicação em outras reservas — reservas
indisponíveis — no montante de € 4 571 858 proveniente de diferenças atuariais
dos benefícios pós-emprego registadas em resultados transitados, a saber:
› Diferenças atuariais benefícios pós-emprego

€ 4 571 858
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11. Demonstrações financeiras

Unidade monetária: euro
Datas

11.1. Balanço

Rubricas

Balanço (Individual)
em 31 de dezembro de 2013

ATIVO

Notas

31 de dezembro 31 de dezembro
de 2013
de 2012

Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis

49 237 479,10

51 513 675,35

Ativos intangíveis

946 767,92

1 382 629,33

Participações financeiras — método da
equivalência patrimonial

255 712,20

641 585,43

5 679 453,59

5 560 011,02

Outros ativos financeiros
Ativos por impostos diferidos

8 108 264,28

11 056 176,19

64 227 677,09

70 154 077,32

20 118 278,04

23 722 147,29

4 772 325,57

8 620 493,86

Ativo corrente
Inventários
Clientes
Adiantamentos a fornecedores

14 381,95

Estado e outros entes públicos

2 887 972,49

3 566 706,13

Outras contas a receber

1 052 478,24

1 553 802,82

Diferimentos
Caixa e depósitos bancários

796 969,91

1 103 627,80

67 732 415,00

60 056 894,13

97 374 821,20

98 623 672,03

161 602 498,29

168 777 749,35

Capital realizado

27 445 000,00

27 445 000,00

Reservas legais

44 744 289,39

41 400 842,34

Total do Ativo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio

Outras reservas

16 239 745,71

17 045 914,45

18 686 786,48

13 487 896,03

Ajustamentos em ativos financeiros

- 246 089,88

- 329 083,08

Excedentes de revalorização

1 683 901,22

1 686 144,64

143,00

143,00

14 512 950,81

16 717 235,25

Resultados transitados

Outras variações no capital próprio
Resultado líquido do exercício
Total do capital próprio

123 066 726,73 117 454 092,63

Passivo
Passivo não corrente
Provisões

792 679,00

891 125,73
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Unidade monetária: euro
Datas
Rubricas

Notas

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

31 de dezembro 31 de dezembro
de 2013
de 2012
23 375 906,00

27 617 689,00

3 559 202,73

4 147 748,68

13 809,27

17 261,58

27 741 597,00

32 673 824,99

62 993,78

63 302,86

5 394 465,04

5 020 189,77

22 155,33

53 115,58

Passivo corrente
Provisões
Fornecedores
Adiantamento de clientes
Estado e outros entes públicos

1 638 364,07

1 190 402,43

Financiamentos obtidos

10 195 913,47

Outras contas a pagar
Diferimentos
Total do passivo
Total do capital próprio e do passivo

3 590 219,34

2 035 661,15

85 977,00

91 246,47

10 794 174,56

18 649 831,73

38 535 771,56

51 323 656,72

161 602 498,29

168 777 749,35

31 de dezembro de 2013.
O Diretor Financeiro

O Conselho de Administração

Unidade monetária: euro

11.2. Demonstração
de resultados
por natureza

Datas
Rubricas

Notas

31 de dezembro
de 2013

31 de dezembro
de 2012

75 899 694,55

79 944 690,00

1 320,44

2 655 559,42

- 215 323,59

82 993,20

- 2 118 983,22

3 194 619,46

RENDIMENTOS E GASTOS

Demonstração (individual)
dos resultados por natureza

Vendas e serviços prestados

Período findo em 31 de dezembro
de 2013

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias,
associadas e empreendimentos conjuntos

Subsídios à exploração

Variações nos inventários da produção

1 759,14

1 830,98

Custo das mercadorias vendidas e das matérias
consumidas

Trabalhos para a própria entidade

- 15 957 016,69

- 20 746 563,26

Fornecimentos e serviços externos

- 12 881 735,35

- 12 731 183,13

- 21 669 602,80

- 20 132 246,35

Gastos com o pessoal
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Unidade monetária: euro
Datas
Rubricas

Notas

31 de dezembro
de 2013

31 de dezembro
de 2012

Imparidade de inventários (perdas/reversões)

- 387 137,17

- 655 860,37

Imparidade de dívidas a receber (perdas/
reversões)

326 977,66

1 900 323,94

98 446,73

438 864,70

Provisões (aumento/reduções)
Imparidade de investimentos não depreciáveis/
amortizáveis (perdas/reversões)
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos
de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de
amortização
Resultado operacional (antes de gastos de
financiamento e impostos)
Juros e gastos suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento
Resultado líquido do período

5 000 000,00
2 763 342,58

4 879 500,17

- 6 174 273,32

- 7 982 209,79

24 687 468,96

30 850 318,97

- 5 173 987,10

- 5 560 921,06

19 513 481,86

25 289 397,91

- 219 509,21

- 396 603,94

19 293 972,65

24 892 793,97

4 781 021,84

8 175 558,72

14 512 950,81

16 717 235,25

31 de dezembro de 2013.
O Diretor Financeiro

O Conselho de Administração
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11.3. Demonstração
de resultados por funções
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Unidade monetária: euro
RUBRICAS
Vendas e serviços prestados

2013

2012

75 899 695

79 944 690

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
POR FUNÇÕES

Custos das vendas e dos serviços prestados

- 35 646 431

- 36 435 732

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2013

Resultado bruto

40 253 264

43 508 958

Outros rendimentos

8 508 398

11 281 526

Gastos de distribuição

- 6 567 823

- 4 150 333

Gastos administrativos

- 11 439 232

- 12 385 738

- 594 279

- 445 728

Outros gastos

- 10 632 744

- 12 491 622

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento
e impostos)

19 527 584

25 317 062

Gastos de investigação e desenvolvimento

Gastos de financiamento (líquidos)

- 233 611

- 424 268

Resultados antes de impostos

19 293 973

24 892 794

Imposto sobre o rendimento do período

- 4 781 022

- 8 175 559

Resultado líquido do período

14 512 951

16 717 235

31 de dezembro de 2013.
O Diretor Financeiro

O Conselho de Administração

Unidade monetária: euro
RUBRICAS

11.4. Demonstração
de fluxos de caixa
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO de 2013

2013

2012

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes

86 420 435

99 866 083

Pagamentos a fornecedores

- 33 688 954

- 36 140 510

Pagamentos ao pessoal

- 20 806 302

- 19 163 183

Pagamentos ao pessoal — indemnizações
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

- 111 805

- 258 744

31 813 374

44 303 646

- 2 107 260

- 21 524 546

Indemnização compensatória

2 650 000

Outros recebimentos/pagamentos

- 3 244 794

- 5 254 138

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

26 461 321

20 174 962

- 1 278 785

- 760 678

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros

- 234 549

- 1 019 789
- 6 185 800
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Unidade monetária: euro
RUBRICAS
Outros activos

2013

2012

-604 245

-538 487

2 996

6 398

5 000 000

2 481 000

268 830

136 306

Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Investimentos financeiros
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)

117 200
3 154 247

- 5 763 850

6 989 009

10 219 911

Financiamentos obtidos

- 16 588 874

- 14 623 531

Juros e gastos similares

- 269 387

- 587 464

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Pagamentos respeitantes a:

Dividendos
Fluxos das actividades de financiamento (3)
Variação de Caixa e seus equivalentes = (1) + (2) + (3)
Caixa e seus Equivalentes no ínicio dio período
Caixa e seus Equivalentes no fim do período

- 12 070 795

- 13 142 461

- 21 940 047

- 18 133 546

7 675 521

- 3 722 435

60 056 894

63 779 328

67 732 415

60 056 894

31 de dezembro de 2013.
O Diretor Financeiro

O Conselho de Administração
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11.5. Demonstração
de Alterações
de Capital Próprio
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES
DO CAPITAL PRÓPRIO NO ANO 2013

Capital
realizado
Posição no início do período 2012
Alterações no período
Primeira adoção de novo referencial contabilístico
Alterações de políticas contabilísticas
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras
Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis
Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis e respetivas variações
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas no capital próprio
Resultado líquido do período
Resultado integral

1

27 445 000

4=2+3

3 285 615

5
6=1+2+3+5

Alterações no período
Primeira adoção de novo referencial contabilístico
Alterações de políticas contabilísticas
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras
Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis
Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis e respetivas variações
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas no capital próprio
Total outro rendimento integral

7

Resultado líquido do período

8

Resultado integral

3 285 615
27 445 000

3 343 447

10
Posição no fim do período 2013

41 400 842

9=7+8

Operações com detentores de capital no período
Realizações de capital
Realizações de prémios de emissão
Distribuições
Entradas para cobertura de perdas
Outras operações

31 de Dezembro de 2013.
O Diretor Financeiro

38 115 227

3

Operações com detentores de capital no período
Realizações de capital
Realizações de prémios de emissão
Distribuições
Entradas para cobertura de perdas
Outras operações

Posição no fim do período 2012/início do período 2013

Reservas
legais

6+7+8+10

3 343 447
27 445 000,00

44 744 289,39

O Conselho de Administração
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Outras
reservas
17 045 914

Resultados
transitados

Ajust. em
activos financ.

- 806 169

16 239 745,71

Resultado
líquido período

Unidade Monetária: euro
Total do capital
próprio
112 457 648

16 717 235

1 421 528
143
16 717 235

16 717 235

18 138 906

9 646 189

- 26 074 266

- 13 142 461

9 646 189

- 26 074 266

- 13 142 461

- 329 083

13 752 512

278 362

- 278 362

1 365 457
11 844 076

56 071
- 11 844 076

13 487 896

- 12 066 368

- 329 083

2 243

- 806 169
- 806 169

Outras variações
no capital próprio

26 074 266

- 9 646 189

13 487 896

17 045 914

Exced. revaloriz.
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- 361 930
4 255 584
3 895 897

1 686 145

143

143

143

16 717 235

117 454 092,63

- 2 243

82 993
82 993

-361 930
3 532 408
3 170 478

- 2 243
14 512 951

14 512 951

14 512 951

17 683 429

1 302 993

- 16 717 235

-12 070 795

1 302 993

- 16 717 235

-12 070 795

14 512 950,81

123 066 726,73

3 895 897

18 686 786,48

82 993

- 246 089,88

- 2 243

1 683 901,22

143
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12. Anexo ao balanço e à demonstração
de resultados

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.

12.1. Identificação
da entidade

A Imprensa Nacional Casa da Moeda, S. A., (INCM), tem a sua sede na Avenida
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 autenticação 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.

12.2. Referencial
Contabilístico
de preparação das
demonstrações
financeiras

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
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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.

Quadro 46
Declaração das bases de
valorização

12.3. Principais políticas
contabilísticas

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

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

Investimentos em associadas

Método da equivalência patrimonial

IAS 38

Ativos intangíveis

Amortização em linha reta por duodécimos

Quadro 47
Resumo das principais políticas
contabilísticas

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 2013 e as diferenças
daí resultantes foram reconhecidas e registadas nas contas de custos e proveitos
financeiros respetivas, não sendo no entanto materialmente relevantes.
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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.

12.4. Fluxos de Caixa

Caixa e seus equivalentes

2013

Caixa

Quadro 48
Desagregação dos valores
inscritos na rubrica de caixa
e depósitos bancários

2012

437 656

441 817

Depósitos à ordem

16 984 759

2 544 077

Depósitos a prazo

50 310 000

57 071 000

67 732 415

60 056 894

Caixa e seus equivalentes no fim do período

12.5. Ativos Intangíveis
Início do ano

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

Aumentos

Amort ac. Aquisições

Transf.

Diminuições

Amortizações

Total Abates Transf. Total

Ano Abates

257 639

93 036

0

0

0

3 852 262

3 395 325

154 666

729 572

884 238

0

21 152

21 049

0

0

0

0

760 986

0

8 881 (729 572) - 720 691

0

4 892 039

3 509 410

0

163 547

0

163 547

0

0

Final
Bruto

Amort ac.

0

257 639

178 916

0

85 880

0

0

513 497

0

4 736 501

3 908 821

0

0

33

0

21 152

21 081

0

0

0

0

40 295

0

0

0 599 409

0 5 055 587

4 108 819
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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:
Quadro 49
Taxas médias de depreciação

Quadro 50
Amortizações e ajustamentos

Taxas médias ( %)
Projetos de desenvolvimento

33

Programas de computador

45

Propriedade industrial

18

Rubricas

Saldo Inicial

Reforço

Anulação/
reversão

Saldo final

93 036

85 880

0

178 916

3 395 325

513 497

0

3 908 821

21 049

33

0

21 081

3 509 410

599 409

0

4 108 819

Projetos de desenvolvimento
Programas de computador
Propriedade industrial
Total
Quadro 51
Ativos fixos intangíveis afetos às
unidades de negócio
Ativos intangíveis
Projetos de desenvolvimento
Programas de computador

Unidade de
Contrastarias

Unidade Moeda
e Prod. Met.

Unidade
Gráfica

Unidade de
Publicações

Restantes
áreas

Total

0

0

0

0

257 639

257 639

665

7 965

2 284 069

781 251

1 662 550

4 736 501

Propriedade industrial

0

8 114

12 414

0

624

21 152

Ativos fixos intangíveis em curso

0

7 457

0

0

32 838

40 295

665

23 536

2 296 483

781 251

1 953 651

5 055 587

Total

Os valores respeitantes à propriedade industrial dizem respeito ao registo de patentes de processos de fabrico.
12.6. Ativos Fixos Tangíveis
Quadro 52
Quadro resumo de ativos
fixos tangíveis

Rubricas

Saldo inicial

Aumentos

Alienações

Abates

Transfer.

Saldo final

Terrenos e recursos naturais

16 829 200

0

0

0

0

16 829 200

Edifícios e outras construções

77 491 844

0

0

7 622

467 724

77 951 946

Equipamento básico

64 132 117

182 148

4 151

1 330 044

638 826

63 618 896
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Alienações

Abates

911 768

13 084

0

172

Equipamento administrativo

10 716 759

436 472

29 486

554 315

Outros ativos fixos tangíveis

8 672 554

0

0

Ativos fixos tangíveis em curso/adiant.

1 555 070

1 673 460

0

180 309 313

2 305 164

33 637

Total

Transfer.
(

Saldo final

53)

924 628

923 139

11 492 568

0

3 420

8 675 974

0

(2 033 056)

1 195 474

1 892 154

0

180 688 686

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 de 17 de abril (2.ª série).
Em ativos fixos tangíveis em curso está incluído o aumento de € 1 759,14 referente
a trabalhos para a própria empresa.

Quadro 53
Amortizações e ajustamentos

Rubricas
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico

Saldo inicial

Reforço

Anulação/
reversão

Saldo final

0

0

0

0

58 110 250

2 453 116

(

10 024)

60 553 341

60 086 085

1 506 934

( 1 334 162)

60 258 857

Equipamento de transporte

872 938

12 988

(

176)

885 751

Equipamento administrativo

9 713 651

601 540

(

574 778)

9 740 413

Outros ativos fixos tangíveis

12 845

0

0

12 845

128 795 770

4 574 578

(1 919 141)

131 451 207

Total

De referir que os ativos fixos tangíveis são amortizados em quotas mensais constantes com as seguintes taxas médias:

Quadro 54
Taxas médias de depreciação

Taxas médias ( %)
Edifícios e outras construções
Equipamento básico

7
18

Equipamento de transporte

21

Equipamento administrativo

20
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Quadro 55
Ativos fixos tangíveis afetos
às Unidades de Negócio

Ativos fixos tangíveis
Terrenos e recursos naturais

Unidade de
Contrastarias

Unidade Moeda
e Prod. Met.

Unidade
Gráfica

Unidade de
Publicações

Restantes
áreas

Total

428 880

1 037 898

4 134 243

0

11 228 179

16 829 200

Edifícios e outras construções

5 436 475

6 469 566

24 566 345

636 277

40 843 283

77 951 946

Equipamento básico

1 706 526

6 819 235

48 611 363

87 626

6 394 146

63 618 896

Equipamento de transporte
Equipamento administrativo

25 124

49 296

245 645

34 619

569 944

924 628

1 004 666

475 367

1 782 836

868 764

7 360 935

11 492 568

Outros ativos fixos tangíveis
Ativos fixos tangíveis em curso

0

12 735

37

73,32

8 663 129

8 675 974

14 145

89 631

369 140

0

721 643

1 194 559

0

0

0

0

0

0

8 615 816

14 953 727

79 709 608

1 627 360

75 781 260

180 687 771

Adiantamentos por conta
de ativos fixos tangíveis
Total

As restantes áreas incluem a totalidade dos valores dos edifícios, face à inviabilidade na repartição pelas diferentes unidades de negócio.

12.7. Investimentos
em Associadas

Empresa

Quadro 56
Investimentos em associadas

MULTICERT — Serv. de Certificação
Eletrónica, S. A., (1) — número de
identificação fiscal 505767457

Capital da
participada

2 250 000

Participação

Balanço da participada

Valor
nominal

%

Capital
próprio

Resultado
líquido

450 000

20

1 278 561

(1 076 618)

(1) Sede: Estrada do Casal de Canas, lote 6, 2720-092 Amadora.

As diminuições em investimentos financeiros referem-se à equivalência patrimonial dos resultados (negativos) de 2013 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., número de identificação fiscal 502769017, com sede na Rua de Laura Alves, n.º 4, 8.º, Lisboa.
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12.8. Outros Investimentos
financeiros
Quadro 57
Outros investimentos financeiros
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Rubricas

Saldo
inicial

Aumentos

Diminuições

Saldo final

Outros invest. financeiros detidos
até maturidade

5 560 011

119 443

0

5 679 454

Total

5 560 011

119 443

0

5 679 454

O aumento em € 0,1 M verificado em outros investimentos financeiros detidos até maturidade refere-se a aquisições de obrigações do Tesouro do Estado
português.

12.9. Reavaliações
legais e revalorizações
dos Ativos Fixos
Quadro 58
Reavaliações legais e
revalorizações dos Ativos Fixos

Conta

Custos
históricos

Reavaliações

Reavaliação
livre

Valores contab.
reavaliados

43100000

6 347 902

1 666 691

8 814 607

16 829 200

43200000

10 185 888

19 424

7 193 293

17 398 605

43300000

3 360 039

0

0

3 360 039

43400000

38 877

0

0

38 877

43500000

1 752 155

0

0

1 752 155

43700000

8 663 129

0

0

8 663 129

44200000

78 723

0

0

78 723

44300000

827 679

0

0

827 679

44400000
Total

71

0

0

71

31 254 463

1 686 116

16 007 899

48 948 478

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

página 136

12.10. Ativos fixos
utilizados em regime
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Conta

Designação

43300000

Quadro 59
Ativos fixos utilizados em regime
de locação financeira

Ano

Valor
aquisição

Amortiz.
acumul.

Passaport Flexion

31 de dezembro de 2006

10 960

10 960

Passaport Impact

31 de dezembro de 2006

10 960

10 960

Passaport Roller

31 de dezembro de 2006

12 990

12 990

Passaport Torsion

31 de dezembro de 2006

8 524

8 524

31 de janeiro de 2007

60 790

52 558

Máquina personalizar cartões

31 de janeiro de 2007

1 258 536

1 243 554

Máquina personalizar cartões

31 de dezembro de 2007

1 346 516

1 154 156

2 709 276

2 493 702

Máquina furar ligar folhas

Total

12.11. Benefícios
Empregados

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
responsabilidades 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 2013:

Tábua de mortalidade

TV 88/90

Tábua de invalidez

EVK 80

Idade normal de reforma

65 e 66 anos

Taxa de desconto

3,75 %

Taxa de crescimento salarial

0 % até 2014; 1,5 % nos anos seguintes

Taxa de crescimento das pensões

0 % até 2014; 1,5 % nos anos seguintes

O valor das responsabilidades em 2013 cifrou-se em 23,4 milhões de euros.
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12.12 Locações
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Atualmente, a INCM tem como locações operacionais, o seguinte:

Quadro 60
locações operacionais
Objecto do contrato

Viaturas

Equipamentos

Início do contrato

18 de fevereiro de 2010

24 356

514

Fim de validade
do contrato

- 17 de fevereiro de 2014

28 de junho de 2010

34 813

3 835

- 28 de junho de 2014

34 813

3 835

- 28 de junho de 2014

5 de Maio de 2011

12 610

3 814

1 271 4 de Maio de 2015

7 de Agosto de 2012

25 443

6 564

10 393 6 de Agosto de 2016

7 de Agosto de 2012

25 443

6 564

10 393 6 de Agosto de 2016

7 de Dezembro de 2012

34 219

8 290

16 580 6 de Dezembro de 2016

8 de fevereiro de 2013

27 838

5 752

12 463 7 de fevereiro de 2017

8 de fevereiro de 2013

27 838

5 752

12 463 7 de fevereiro de 2017

8 de fevereiro de 2013

27 838

5 752

12 463 7 de fevereiro de 2017

21 de fevereiro de 2013

27 838

5 752

12 463 20 de fevereiro de 2017

30 de Abril de 2013

27 838

5 752

13 422 29 de Abril de 2017

16 de Setembro de 2013

27 838

5 752

15 819 16 de Setembro de 2017

30 de Dezembro de 2013

27 838

5 752

17 257 30 de Dezembro de 2017

30 de Dezembro de 2013

27 838

5 752

17 257 30 de Dezembro de 2017

2 de Novembro de 2013

9 202

4 596

3 830 1 de Novembro de 2013

2 de Novembro de 2013

Quadro 61
Valor contabilístico
dos inventários

Capital Capital em
em dívida
dívida > 1
até 1 ano
e < 5 anos

28 de junho de 2010

Total

12.13. Inventários

Valor do
contrato

33 600

16 800

457 201

100 830

Descrição
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Produtos e trabalhos em curso
Subprodutos desperdícios, resíduos e refugos
Produtos acabados e intermédios
Mercadorias
Total

14 000 1 de Novembro de 2013
170 074

Valor bruto

Ajustamento

Valor líquido

14 283 182

938 138

13 345 044

703 578

703 578

956 150

956 150

8 776 547

3 717 894

5 058 653

96 953

42 100

54 853

24 816 410

4 698 132

20 118 278

Nas matérias-primas, subsidiárias e de consumo está incluído o valor de 8,3 milhões de euros referente a metal amoedado escudo.
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Quadro 62
Custo dos Inventários Consumidos
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Existências iniciais
Compras
Regularização de existências
Existências finais
Custos no exercício

Quadro 63
Variação de Produção

Mercadorias

Matérias-primas subsidiárias e de consumo

108 655

14 750 919

41 625

15 504 144

- 673

- 67 518

- 96 953

- 14 283 182

52 654

15 904 363

Produtos acabados
e intermédios

Subprodutos
desperd., resid.
e refugos

Produtos
e trabalhos
em curso

8 776 547

956 150

703 578

617 908

401

- 8 963 013

- 2 391 882

- 1 818 673

431 442

- 1 435 330

- 1 115 095

Existências finais
Regularização de existências
Existências iniciais
Aumento/redução no exercício
Quadro 64
Ajustamentos Inventários

Descrição

Saldo inicial

Reforço

871 949

66 189

3 392 712

405 380

Mat.-primas, subs. e de consumo
Produtos acabados intermédios
Mercadorias
Subprod., desp., resíduos e refugos

Quadro 65
Desdobramento da conta
de provisões e explicitação
dos movimentos ocorridos
no exercício

12.15. Subsídios
governamentais
reconhecidos no Balanço

Contas

44 856

2 756

42 100

1 479

1 479

Reforço

471 569

Utilização

203 420

Provisões para reestruturação

751 009

309

Total

954 429

309

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

938 138
3 717 894

Provisões para processos
judiciais em curso

Total
Quadro 66
Subsídios governamentais
reconhecidos no Balanço

Saldo inicial

Saldo final

80 198

4 310 995

12.14. Provisões,
Passivos contingentes
e ativos contingentes

Reversões

84 432

4 698 132

Redução

Saldo final

98 447

104 973
750 700

98 447

855 673

Valor líquido Valor da amortização do ano
3 656

914

10 153

2 538

13 809

3 452

Descrição

Valor

Outros (IEFP)

1 320

Total

1 320
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12.16. Imposto sobre
o rendimento
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A INCM encontra-se sujeita a imposto sobre os lucros em sede de Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC) à taxa normal da 25 %, sendo a
Derrama fixada a uma taxa máxima de 1,5 % do lucro tributável, e a Derrama estadual de 3 % do excedente do lucro tributável em € 1 500 000 até € 10 000 000
e 5 % na parte que excede os € 10 000 000.
Reconciliação da taxa de imposto
Reconciliação entre o gasto de imposto e o valor obtido pela multiplicação da taxa de
imposto aplicável ao lucro contabilístico
Resultado antes de imposto
Taxa
Produto
Rendimentos e gastos não dedutíveis ou não tributáveis
Gastos não dedutíveis
Ativos e passivos por impostos diferidos
Derrama

19 293 973
26,50 %
5 112 903
- 1 432 579
48 817
1 997 436
325 500

Tributações autónomas

16 242

Diferenças temporárias

291 022

Outros

- 1 578 318

Imposto sobre o rendimento do período (DR)

4 781 022

Impostos diferidos
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.
Ativos por impostos diferidos
Saldo inicial

11 056 176

Movimentos do período — efeito em capitais
Revalorização terrenos

8 564

Adoção 1.ª vez SNC

- 144 668

Benefícios pós emprego

- 552 384

Provisão reestruturação Brasil
Amortizações não aceites fiscalmente

- 15 020
- 1 477

Movimentos do período — efeito em resultados
Adoção 1.ª vez SNC

- 1 030 760

página 140

INCM imprensa nacional-casa da moeda

Benefícios pós Emprego

- 1 208 908

Provisão Reestruturação Brasil

- 88

Amortizações não aceites fiscalmente

- 3 170
8 108 264

Passivos por impostos diferidos
Saldo inicial

4 147 749

Movimentos do período — efeito em capitais
Reavaliação legal

- 177

Revalorização edifícios

- 143 866

Revalorização terrenos

- 199 013

Movimentos do período — efeito em resultados
Reavaliação legal

- 311

Revalorização edifícios

- 245 179
3 559 203

12.17. Movimentos
ocorridos nas rubricas
de ajustamentos
de dívidas a receber

Contas

Saldo inicial

Reforço

Reversões

Saldo final

1 028 102

70 747

- 397 725

701 125

1 028 102

70 747

- 397 725

701 125

Dívidas de terceiros
Clientes de cobrança duvidosa

Quadro 67
Movimentos ocorridos
nas rubricas de ajustamentos
de dívidas a receber

12.18. Valor global
das dívidas de
cobrança duvidosa

Designação
Clientes de cobrança duvidosa

Encontram-se provisionados a totalidade dos valores.
Quadro 68
Valor global das dívidas de
cobrança duvidosa

Valor
701 125
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12.19. Remunerações
dos Órgãos Sociais
Quadro 69
Remunerações dos Órgãos Sociais
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As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais, no exercício findo
de 31 de dezembro de 2013, foram:
Designação

Cons. administ.

Out. órgãos sociais

Total

206 839

14 911

221 751

51 268

61

51 330

Remunerações
Encargos s/remunerações
Custos acção social

2 845

Total

260 953

2 845
14 973

275 925

12.20. Discriminação
dos Custos e Rendimentos
de Financiamento
Quadro 70
Custos e rendimentos
de financiamento
Proveitos e ganhos

2013

2012

Gastos e perdas

1 456

1 897

Empréstimos bancários

955 257

3 285 331

Juros leasing

1 108

6 872

53 632

165 908

Outros juros

14 102

26 464

Juros obtidos:
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo
Outras aplicações financeiras

12.21. Ações

2012

218 402

389 732

Juros suportados:

Outros juros
Total

2013

886
1 010 345

3 454 022

Outros gastos de financiamento
Total

1 200
233 611

424 268

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.

12.22. Volume de Emprego

O número médio anual total de pessoas ao serviço da empresa é de 674. Em 31 de
dezembro de 2013 existiam 665 pessoas.
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12.23. Informações
exigidas por
diplomas legais
Quadro 71
Custos com funcionamento do
Conselho Geral de Trabalhadores
e Delegados Sindicais

12.24. Outras Informações

Quadro 72
Quadro resumo
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Designação

Valor

Fornecimentos e serviços externos

2 638

Remunerações:
CGT

9 748

Delegados sindicais

3 794

Total

16 180

Encontram-se igualmente, em 31 de dezembro de 2013, sob a responsabilidade
da empresa e propriedade do Estado moedas metálicas euro conforme quadro
resumo:

Valor facial

Número de moedas

Valor facial

€ 0,01

3 830 000

38 300

€ 0,05

14 670 000

733 500

€ 0,20

4 254 000

850 800

€ 0,50

6 070 000

3 035 000

€1

3 220 000

3 220 000

32 044 000

7 877 600

Total

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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13. Relato sobre outros requisitos legais

De acordo com a legislação em vigor, o conselho de administração da INCM declara que a empresa não tem dívidas em mora à segurança social e ao fisco e que
desde a data a que se reportam as demonstrações financeiras, 31 de dezembro de
2013, até ao presente não ocorreram quaiquer situações que pudessem alterar
significativamente a situação patrimonial e os resultados da empresa.
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14. Considerações finais

O conselho de administração da INCM apresenta o relatório de gestão de 2013
que, nos termos legais, submete ao acionista para aprovação.
O ano de 2013 foi marcado por imensas dificuldades associadas ao contexto financeiro que o País vem vivendo, com fortes repercussões ao nível da atividade
económica e na vida e gestão das empresas do setor empresarial do Estado, que
se manifestou, de forma considerável, no desempenho da atividade da INCM,
quer ao nível do volume de vendas quer em particular em termos da margem
gerada, que reduziu cerca de 15 % face ao ano anterior.
A INCM assumiu 2013 como um ano de viragem, tendo definido como objetivos estratégicos da sua atividade responder a três grandes preocupações da
empresa: contrariar a tendência de perda de atividade, melhorar a eficiência para
a tornar mais capaz de resistir às dificuldades e afirmar a marca.
De uma forma geral os resultados foram concretizados, tendo ainda havido espaço para negociar com dois dos principais clientes, o SEF e o IRN o ajustamento
aos preços dos passaportes e do cartão de cidadão, fazendo repercutir diretamente nos cofres do Estado os resultados conseguidos pela empresa ao nível da
melhoria da sua eficiência e produtividade.
A INCM, tendo como missão desenvolver, produzir e fornecer bens e serviços
essenciais ao bom funcionamento das relações que as pessoas e organizações
estabelecem entre si e com o Estado, que requerem a incorporação de elevados
padrões de segurança, como garantia da sua autenticidade e fiabilidade, opera
com tecnologias de ponta em algumas das suas linhas de produto, sendo uma
entidade em que questões críticas da segurança do Estado estão bem presentes.
Estas condições que merecem destaque, inclusive a nível internacional, devem
ser entendidas como um fator de prestígio do Estado e garantia do respeito por
compromissos internacionais em matéria de circulação de pessoas.
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, o IRN, a AT e o IMT,
com quem foi possível manter parcerias muito fortes. Por último, um apreço especial para os trabalhadores da INCM que, pese embora todas as adversidades e
alguns conflitos sociais, que nem sempre foi possível evitar, foram mais uma vez
capazes de se unir à volta dos superiores interesses da empresa, ajudando, com o
seu esforço, a ultrapassar as dificuldades.
A INCM continua apostada em assegurar o cumprimento da missão que o
Estado português lhe atribuiu desde 1972, prosseguindo o seu processo de

página 146

INCM imprensa nacional-casa da moeda

modernização, no reforço das suas atividades tradicionais e entrada em novos
projetos, para continuar a poder responder, de forma cabal, aos desafios que se
lhe vão colocando, alicerçado sempre no seu lema «O valor da segurança».
Lisboa, 13 de março de 2013.
O Conselho de Administração
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15. Relatório e parecer do fiscal único
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16. Tabela GRI

Legenda:
(E): indicador essencial;
(C): indicador complementar;
T: reporte total do indicador;
P: reporte parcial do indicador;
n.a.: não aplicável no contexto
português

Indicador

Nível de
reporte

Página(s)

Indicadores de perfil
1

Estratégia e análise

1.1

Mensagem do presidente.

T

9

1.2

Descrição dos principais impactes, riscos e
oportunidades.

T

11-13; 26; 39-42

2

Perfil organizacional

2.1

Denominação da organização relatora.

T

29

2.2

Principais marcas, produtos e ou serviços.

T

89-100; 129

2.3

Estrutura operacional da organização e
principais divisões, operadoras, subsidiárias e
joint ventures.

T

22-24: 26-33

2.4

Localização da sede social da organização.

T

129

2.5

Número de países em que a organização opera,
assim como os nomes dos países onde se
encontram as principais operações ou que têm
uma relevância específica para as questões da
sustentabilidade, abrangidas pelo relatório.

T

89

2.6

Tipo e natureza jurídica da propriedade.

T

129

2.7

Mercados abrangidos.

T

48

2.8

Dimensão da organização relatora.

T

42; 113

2.9

Principais alterações que tenham ocorrido,
durante o período abrangido pelo
relatório, referentes à dimensão, à estrutura
organizacional ou à estrutura acionista.

T

183

2.10

Prémios recebidos durante o período abrangido
pelo relatório.

T

15-16

3

Parâmetros do relatório
Perfil do relatório

3.1

Período abrangido para as informações
apresentadas no relatório.

T

7

3.2

Data do último relatório publicado.

T

Abril de 2013.

3.3

Ciclo de publicação de relatórios.

T

Anual.

3.4

Contacto para perguntas referentes ao relatório
ou ao seu conteúdo.

T

183

Âmbito e limites de enquadramento do
relatório
3.5

Processo para a definição do conteúdo do
relatório.

T

7

3.6

Limite do relatório.

T

7
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Indicador

Nível de
reporte

Página(s)

3.7

Quaisquer limitações específicas relativas
ao âmbito e ao limite do relatório.

T

7

3.8

Base para a elaboração do relatório, no que se
refere a joint ventures, subsidiárias, instalações
arrendadas, operações atribuídas a serviços
externos e outras entidades, passíveis de
afetar significativamente a comparação entre
diferentes períodos e ou organizações.

T

7

3.9

Técnicas de medição de dados e as bases
de cálculo, incluindo hipóteses e técnicas
subjacentes às estimativas aplicadas à
compilação dos indicadores e de outras
informações contidas no relatório.

T

183

3.10

Explicação do efeito de quaisquer reformulações
de informações existentes em relatórios
anteriores e as razões para tais reformulações.

T

183

3.11

Alterações significativas, em relação a relatórios
anteriores, no âmbito, limite ou métodos de
medição aplicados.

T

183

T

Presente tabela.

T

Não foi solicitada a
verificação externa
do presente relatório.

Índice de conteúdo da GRI
3.12

Sumário do conteúdo da GRI
Verificação

3.13

Política e prática corrente relativa à procura
de um processo independente de garantia de
fiabilidade para o relatório.

4

Governação, compromissos e envolvimento
Governação

4.1

Estrutura de governação da organização,
incluindo comissões subordinadas ao órgão de
governação hierarquicamente mais elevado e
com responsabilidade por tarefas específicas,
tais como a definição da estratégia ou a
supervisão da organização.

T

22-24

4.2

Indica se o presidente do órgão de
governação hierarquicamente mais elevado é,
simultaneamente, um diretor executivo.

T

23

4.3

Indica, no caso de organizações com uma
estrutura de administração unitária, se o
número e o género dos membros do órgão de
governação hierarquicamente mais elevado são
independentes e ou os membros não executivos.

T

22-24
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Nível de
reporte

Página(s)

4.4

Mecanismos que permitam a acionistas
e funcionários transmitir recomendações
ou orientações ao órgão de governação
hierarquicamente mais elevado.

T

22-24; 25

4.5

Relação entre a remuneração dos membros do
órgão de governação hierarquicamente mais
elevado, dos diretores de topo e dos executivos e
o desempenho da organização.

T

35

4.6

Processos ao dispor do órgão de governação
hierarquicamente mais elevado para evitar a
ocorrência de conflitos de interesse.

T

4.7

Processo para a determinação da composição,
qualificações e competências exigidas
aos membros do órgão de governação
hierarquicamente mais elevado e respetivas
comissões, incluindo considerações de género e
outros indicadores de diversidade.

T

22-24

4.8

O desenvolvimento interno de declarações de
princípios ou de missão, códigos de conduta
e princípios considerados relevantes para o
desempenho económico, ambiental e social,
assim como a fase de implementação.

T

25; 34

4.9

Processos do órgão de governação
T
hierarquicamente mais elevado para supervisionar
a forma como a organização efetua a identificação
e a gestão do desempenho económico, ambiental
e social, a identificação e a gestão de riscos e
oportunidades relevantes, bem como a adesão ou
conformidade com as normas internacionalmente
aceites, códigos de conduta e princípios.

25-26

4.10

Processos para a avaliação do desempenho
do órgão de governação hierarquicamente
mais elevado, especialmente em relação ao
desempenho económico, ambiental e social.

T

76-77

4.11

Explicação sobre se o princípio da precaução é
abordado pela organização e de que forma.

T

26

4.12

Cartas, princípios ou outras iniciativas,
desenvolvidas externamente, de caráter
económico, ambiental e social, que a
organização subscreve ou defende.

T

34

4.13

Participação significativa em associações (tais
como associações industriais) e ou organizações
de defesa nacionais/internacionais.

T

90-101

Compromissos com iniciativas externas

Envolvimento das partes interessadas
4.14

Relação dos grupos que constituem as partes
interessadas envolvidas pela organização.

T

41

4.15

Base para a identificação e seleção das partes
interessadas a serem envolvidas.

T

40
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Indicador

Nível de
reporte

Página(s)

T

47; 48-49; 50-51; 53; 61

4.16

Abordagens utilizadas para envolver as
partes interessadas, incluindo a frequência do
envolvimento, por tipo e por grupos, das partes
interessadas.

4.17

Principais questões e preocupações identificadas T
através do envolvimento das partes interessadas
e as medidas adotadas pela organização no
tratamento das mesmas, nomeadamente através
dos relatórios.

38; 64-65

Indicadores de desempenho
Desempenho económico
Aspeto: Desempenho económico
EC1
(E)

Valor económico direto gerado e distribuído,
incluindo receitas, custos operacionais,
indemnizações a trabalhadores, donativos e
outros investimentos na comunidade, lucros
não distribuídos e pagamentos a investidores e
governos.

T

42

EC2
(E)

Implicações financeiras e outros riscos
e oportunidades para as atividades da
organização, devido às alterações climáticas.

P

Relatório ambiental
INCM 2013
disponível em
www.incm.pt.

EC3
(E)

Cobertura das obrigações referentes ao plano de
benefícios definidos pela organização.

T

43-46

EC4
(E)

Apoio financeiro significativo recebido do
Governo.

T

Não foram recebidas
indemnizações
compensatórias em
2013.

Aspeto: Presença no mercado
EC5
(C)

Rácio entre o salário mais baixo por género e o
salário mínimo local, nas unidades operacionais
importantes.

T

43

EC6
(E)

Políticas, práticas e proporção de custos com
fornecedores locais, em unidades operacionais
importantes.

T

50

EC7
(E)

Procedimentos para contratação local e
proporção de cargos de gestão de topo
ocupados por indivíduos provenientes da
comunidade local, nas unidades operacionais
mais importantes.

T

44
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Nível de
reporte

Indicador

Página(s)

Aspeto: Impactes económicos indiretos
EC8
(E)

Desenvolvimento e impacte dos investimentos T
em infraestruturas e serviços que visam
essencialmente o benefício público através de
envolvimento comercial, em géneros ou pro bono.

51-52

EC9
(C)

Descrição e análise dos impactes económicos
indiretos mais significativos, incluindo a sua
extensão.

T

51-53

Desempenho ambiental
Aspeto: Materiais
EN1
(E)

Materiais utilizados, por peso ou por volume.

T

Relatório ambiental
INCM 2013
disponível em
www.incm.pt.

EN2
(E)

Percentagem de materiais utilizados que são
provenientes de reciclagem.

T

Relatório ambiental
INCM 2013
disponível em
www.incm.pt.

Aspeto: Energia
EN3
(E)

Consumo direto de energia, discriminado por
fonte de energia primária.

T

54-56
Informação mais
detalhada poderá
ser encontrada no
relatório ambiental
INCM 2013 em
www.incm.pt.

EN4
(E)

Consumo indireto de energia, discriminado por
fonte primária.

T

54-56
Informação mais
detalhada poderá
ser encontrada no
relatório ambiental
INCM 2013 em
www.incm.pt.

EN5
(C)

Total de poupança de energia devido a
melhorias na conservação e na eficiência.

T

54-56
Informação mais
detalhada poderá
ser encontrada no
relatório ambiental
INCM 2013 em
www.incm.pt.

EN6
(C)

Iniciativas para fornecer produtos e serviços
baseados na eficiência energética ou nas
energias renováveis e reduções no consumo de
energia em resultado dessas iniciativas.

P

54-56
Informação mais
detalhada poderá
ser encontrada no
relatório ambiental
INCM 2013 em
www.incm.pt.
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Nível de
reporte

Indicador
EN7
(C)

Iniciativas para reduzir o consumo indireto de
energia e reduções alcançadas.

Página(s)

P

54-56
Informação mais
detalhada poderá
ser encontrada no
relatório ambiental
INCM 2013 em
www.incm.pt.

Aspeto: Água
EN8
(E)

Consumo total de água, por fonte.

T

57-58
Informação mais
detalhada poderá
ser encontrada no
relatório ambiental
INCM 2013 em
www.incm.pt.

EN9
(C)

Recursos hídricos significativamente afetados
pelo consumo de água.

T

57-58
Informação mais
detalhada poderá
ser encontrada no
relatório ambiental
INCM 2013 em
www.incm.pt.

EN10
(C)

Percentagem e volume total de água reciclada e
reutilizada.

T

Relatório ambiental
INCM 2013
disponível em
www.incm.pt.

Aspeto: Biodiversidade
EN11
(E)

Localização e área dos terrenos pertencentes,
arrendados ou administrados pela organização
no interior de zonas protegidas, ou a elas
adjacentes, e em áreas de alto índice de
biodiversidade fora das zonas protegidas.

T

Relatório ambiental
INCM 2013
disponível em
www.incm.pt.

EN12
(E)

Descrição dos impactes significativos de
atividades, produtos e serviços sobre a
biodiversidade das áreas protegidas e sobre as
áreas de alto índice de biodiversidade fora das
áreas protegidas.

T

Relatório ambiental
INCM 2013
disponível em
www.incm.pt.

EN13
(C)

Habitats protegidos ou recuperados.

T

Relatório ambiental
INCM 2013
disponível em
www.incm.pt.

EN14
(C)

Estratégias e programas, atuais e futuros, de
gestão de impactes na biodiversidade.

T

Relatório ambiental
INCM 2013
disponível em
www.incm.pt.
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Número de espécies, na lista vermelha da IUCN
e na lista nacional de conservação das espécies,
com habitats em áreas afetadas por operações,
discriminadas por nível de risco de extinção.

Página(s)

T

Relatório ambiental
INCM 2013
disponível em
www.incm.pt.

Aspeto: Emissões, efluentes e resíduos
EN16
(E)

Emissões totais diretas e indiretas de gases com
efeito de estufa, por peso.

T

56-57
Informação mais
detalhada poderá
ser encontrada no
relatório ambiental
INCM 2013 em
www.incm.pt.

EN17
(E)

Outras emissões indiretas relevantes de gases
com efeito de estufa, por peso.

T

56-57
Informação mais
detalhada poderá
ser encontrada no
relatório ambiental
INCM 2013 em
www.incm.pt.

EN18
(C)

Iniciativas para reduzir as emissões de gases
com efeito de estufa, assim como reduções
alcançadas.

T

56-57
Informação mais
detalhada poderá
ser encontrada no
relatório ambiental
INCM 2013 em
www.incm.pt.

EN19
(E)

Emissão de substâncias destruidoras da camada
de ozono, por peso.

T

Relatório ambiental
INCM 2013
disponível em
www.incm.pt.

EN20
(E)

NOx, SOx e outras emissões atmosféricas
significativas, por tipo e por peso.

T

Relatório ambiental
INCM 2013
disponível em
www.incm.pt.

EN21
(E)

Descarga total de água, por qualidade e destino.

T

Relatório ambiental
INCM 2013
disponível em
www.incm.pt.

EN22
(E)

Quantidade total de resíduos, por tipo e método
de eliminação.

T

59-60
Informação mais
detalhada poderá
ser encontrada no
relatório ambiental
INCM 2013 em
www.incm.pt.
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EN23
(E)

Número e volume total de derrames
significativos.

T

Relatório ambiental
INCM 2013
disponível em
www.incm.pt.

EN24
(C)

Peso dos resíduos transportados, importados,
exportados ou tratados considerados perigosos
nos termos da Convenção de Basileia –
anexos i, ii, iii e viii, e percentagem de resíduos
transportados por navio, a nível internacional.

T

Relatório ambiental
INCM 2013
disponível em
www.incm.pt.

EN25
(C)

Identidade, dimensão, estatuto de proteção
e valor para a biodiversidade dos recursos
hídricos e respetivos habitats, afetados de
forma significativa pelas descargas de água e
escoamento superficial.

T

Relatório ambiental
INCM 2013
disponível em
www.incm.pt.

Aspeto: Produtos e serviços
EN26
(E)

Iniciativas para mitigar os impactes ambientais
de produtos e serviços e grau de redução do
impacte.

T

57, 58, 59
Informação mais
detalhada poderá
ser encontrada no
relatório ambiental
INCM 2013 em
www.incm.pt.

EN27
(E)

Percentagem recuperada de produtos vendidos
e respetivas embalagens, por categoria.

T

Relatório ambiental
INCM 2013
disponível em
www.incm.pt.

T

Relatório ambiental
INCM 2013
disponível em
www.incm.pt.

T

Relatório ambiental
INCM 2013
disponível em
www.incm.pt.

T

60
Informação mais
detalhada poderá
ser encontrada no
relatório ambiental
INCM 2013 em
www.incm.pt.

Aspeto: Conformidade
EN28
(E)

Montantes envolvidos no pagamento de coimas
significativas e o número total de sanções
não monetárias por incumprimento das leis e
regulamentos ambientais.
Aspeto: Transporte

EN29
(C)

Impactes ambientais significativos resultantes
do transporte de produtos e outros bens ou
matérias-primas utilizados nas operações
da organização, bem como o transporte de
funcionários.
Aspeto: Investimentos ambientais

EN30
(C)

Total de custos e investimentos com a proteção
ambiental, por tipo.
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Desempenho social – Práticas laborais e trabalho condigno
Aspeto: Emprego
LA1
(E)

Número total de trabalhadores por tipo de
emprego, por contrato de trabalho e por região,
discriminados por género.

T

42

LA2
(E)

Número total de novos trabalhadores
contratados e respetiva taxa de rotatividade, por
faixa etária, género e região.

T

42

LA3
(C)

Benefícios assegurados aos funcionários
a tempo inteiro que não são concedidos a
funcionários temporários ou a tempo parcial, por
locais de operação.

T

42-44

LA15
(E)

Regresso ao trabalho e taxas de retenção após a
licença parental, por género.

T

44

Aspeto: Trabalho/relações de gestão
LA4
(E)

Percentagem de empregados abrangidos por
acordos de negociação coletiva.

T

45

LA5
(E)

Prazos mínimos de notificação prévia em
relação a mudanças operacionais, incluindo se
esse procedimento é mencionado nos acordos
de contratação coletiva.

T

A INCM cumpre os
prazos definidos no
Código do Trabalho.

Aspeto: Segurança e saúde no trabalho
LA6
(C)

Percentagem da totalidade da mão-de-obra representada em comissões formais
de segurança e saúde, que ajudam no
acompanhamento e aconselhamento sobre
programas de segurança e saúde ocupacional.

T

45

LA7
(E)

Taxa de lesões, doenças profissionais, dias
perdidos, absentismo e óbitos relacionados com
o trabalho, por região e por género.

T

42-43

LA8
(E)

Programas em curso de educação, formação,
aconselhamento, prevenção e controlo de
risco, em curso, para garantir assistência aos
trabalhadores, às suas famílias ou aos membros
da comunidade afetados por doenças graves.

T

45-46

LA9
(C)

Tópicos relativos a saúde e segurança,
abrangidos por acordos formais com sindicatos.

T

Os acordos existentes
com sindicatos não
cobrem este tipo de
matérias.

T

45

Aspeto: Formação e educação
LA10
(E)

Média de horas de formação, por ano, por
trabalhador, discriminadas por género e por
categoria de funções.
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LA11
(C)

Programas para a gestão de competências
e aprendizagem contínua que apoiam a
continuidade da empregabilidade dos
funcionários e para a gestão de carreira.

T

45-46

LA12
(C)

Percentagem de funcionários que recebem,
regularmente, análises de desempenho e de
desenvolvimento da carreira, por género.

T

45-46

Aspeto: Diversidade e igualdade de oportunidades
LA13
(E)

Composição dos órgãos sociais da empresa
e relação dos trabalhadores por categoria de
trabalhador, de acordo com o género, a faixa
etária, as minorias e outros indicadores de
diversidade.

T

42-43, 44

Aspeto: Igualdade de remuneração para mulheres e homens
LA14
(E)

Proporção de salário base entre homens e
mulheres, por categoria funcional.

T

42-43

Desempenho social – Direitos humanos
Aspeto: Investimento e práticas
de procurement
HR1
(E)

Percentagem e número total de contratos de
investimentos significativos e outros contratos
que incluem cláusulas que demonstrem
preocupações com direitos humanos ou que
tenham sido submetidos a avaliações referentes
a direitos humanos.

T

50

HR2
(E)

Percentagem dos principais fornecedores,
empresas contratadas e outros parceiros que
foram submetidos a avaliações relativas a
direitos humanos e medidas tomadas.

T

50

HR3
(E)

Número total de horas de formação em políticas
e procedimentos relativos a aspetos dos
direitos humanos relevantes para as operações,
incluindo a percentagem de funcionários que
beneficiaram de formação.

T

Em 2013 não
ocorreram ações
de formação sobre
direitos humanos.

T

102

T

26, 102

Aspeto: Não-discriminação
HR4
(E)

Número total de casos de discriminação e ações
corretivas tomadas.
Aspeto: Liberdade de associação e acordo de
negociação coletiva

HR5
(E)

Operações identificadas e principais
fornecedores identificados em que o direito
de exercer a liberdade de associação e a
negociação coletiva pode ser violado ou correr
risco significativo e as medidas tomadas para
apoiar esse direito.
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T

26, 102

T

26, 102

T

A segurança da
INCM é assegurada
por efetivos da PSP
(Esquadra da Casa da
Moeda e Comando
Metropolitano do
Porto) e da empresa
Grupo 8.
Ambas as entidades
abordam o tema dos
direitos humanos na
formação dos seus
efetivos.

T

n.a.

T

Zero. A INCM rege-se pelas normas
da Constituição da
República e da OIT.

T

102

T

51-53

Aspeto: Trabalho infantil
HR6
(E)

Operações identificadas e principais
fornecedores identificados como tendo risco
significativo de ocorrência de trabalho infantil e
as medidas tomadas que contribuem para a sua
abolição efetiva.
Aspeto: Trabalho forçado e escravo

HR7
(E)

Operações identificadas e principais
fornecedores identificados como tendo
risco significativo de ocorrência de trabalho
forçado ou escravo e as medidas tomadas que
contribuem para a sua abolição.
Aspeto: Práticas de segurança

HR8
(C)

Percentagem do pessoal de segurança
submetido a formação nas políticas ou
procedimentos da organização, relativos aos
direitos humanos, e que são relevantes para as
operações.

Aspeto: Direitos dos povos indígenas
HR9
(C)

Número total de incidentes que envolvam a
violação dos direitos dos povos indígenas e
ações tomadas.
Aspeto: Avaliação

HR10
(E)

Percentagem e número total de operações que
tenham sido objeto de análise e ou avaliações de
impacte sobre direitos humanos.
Aspeto: Remediação

HR11
(E)

Número de queixas relacionadas com os direitos
humanos arquivadas, tratadas e resolvidas
através de mecanismos formais.

Desempenho social – Sociedade
Aspeto: Comunidades locais
SO1
(E)

Percentagem de operações implementadas com
envolvimento da comunidade local, avaliações
de impacte e programas de desenvolvimento.
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SO9
(E)

Operações com impactes, potenciais ou reais,
negativos sobre as comunidades locais.

T

Relatório ambiental
INCM 2013
disponível em
www.incm.pt.

SO10
(E)

Medidas de prevenção e mitigação
implementadas em operações com impactes
potencial ou efetivamente negativos sobre
comunidades locais.

T

Relatório ambiental
INCM 2013
disponível em
www.incm.pt.

Aspeto: Corrupção
SO2
(E)

Percentagem e número total de unidades de
negócio alvo de análise de riscos à corrupção.

T

25

SO3
(E)

Percentagem de trabalhadores que tenham
efetuado formação nas políticas e práticas de
anticorrupção da organização.

T

Em 2013 não
ocorreram acções
de formação sobre
práticas anti-corrupção

SO4
(E)

Medidas tomadas em resposta a casos de
corrupção.

T

25

T

89-101

Aspeto: Políticas públicas
SO5
(E)

Posições quanto a políticas públicas e
participação na elaboração de políticas públicas
e em grupos de pressão.

SO6
(C)

Valor total das contribuições financeiras ou
T
em espécie a partidos políticos, políticos ou a
instituições relacionadas, discriminadas por país.

Em 2013 não foram
efetuadas quaisquer
contribuições neste
âmbito.

Aspeto: Concorrência desleal
SO7
(C)

Número total de ações judiciais por
concorrência desleal, antitrust e práticas de
monopólio, bem como os seus resultados.

T

Zero ações judiciais.

T

Em 2013, a INCM
não sofreu nenhuma
coima ou sanção por
incumprimento de
leis ou regulamentos.

T

63

Aspeto: Conformidade
SO8
(E)

Montantes das coimas significativas e
número total de sanções não monetárias por
incumprimento das leis e regulamentos.

Desempenho social – Responsabilidade pelo produto
Aspeto: Saúde e segurança do cliente
PR1
(E)

Ciclos de vida dos produtos e serviços
em que os impactes de saúde e segurança são
avaliados com o objetivo de efetuar melhorias,
bem como a percentagem das principais
categorias de produtos e serviços sujeitas a tais
procedimentos.
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Indicador
PR2
(C)

Refira o número total de incidentes resultantes
da não-conformidade com os regulamentos e
códigos voluntários relativos aos impactes, na
saúde e segurança, dos produtos e serviços
durante o respetivo ciclo de vida, discriminado
por tipo de resultado.
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T

Zero incidentes.

Aspeto: Rotulagem de produtos e serviços
PR3
(E)

Tipo de informação sobre produtos e serviços
exigida por regulamentos e a percentagem de
produtos e serviços significativos sujeitos a tais
requisitos.

T

63

PR4
(C)

Indique o número total de incidentes resultantes
da não conformidade com os regulamentos e
códigos voluntários relativos à informação e
rotulagem de produtos e serviços, discriminados
por tipo de resultado.

T

Zero incidentes.

PR5
(C)

Procedimentos relacionados com a satisfação do
cliente, incluindo resultados de pesquisas que
meçam a satisfação do cliente.

T

49

Aspeto: Comunicações de marketing
PR6
(E)

Programas de observância das leis, normas
e códigos voluntários relacionados com
comunicações de marketing, incluindo
publicidade, promoção e patrocínio.

T

34-63

PR7
(C)

Indique o número total de incidentes resultantes
da não conformidade com os regulamentos e
códigos voluntários relativos a comunicações de
marketing, incluindo publicidade, promoção e
patrocínio, discriminados por tipo de resultado.

T

Zero incidentes.

T

Zero reclamações
registadas por este
motivo.

T

Não se registaram
coimas ou
sanções por
incumprimento de
leis ou regulamentos
relativos ao
fornecimento
e utilização de
produtos ou serviços
INCM.

Aspeto: Privacidade do cliente
PR8
(C)

Número total de reclamações registadas
relativas à violação da privacidade de clientes.
Aspeto: Conformidade

PR9
(E)

Montante das coimas (significativas) por
incumprimento de leis e regulamentos relativos
ao fornecimento e utilização de produtos e
serviços.

Nota. – Poderá haver um ligeiro desfasamento entre as páginas indicadas neste quadro e a página
com o conteúdo pretendido provocado pela posterior edição do documento.
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17. Outras informações

17.1. Notas metodológicas

Não ocorreram alterações significativas no âmbito, limite ou método de cálculo
dos dados apresentados comparativamente com o relatório de sustentabilidade
referente a 2012.
No caso em que são apresentadas fórmulas de cálculo diferentes das indicadas
pela versão 3.1 da GRI, a referência às mesmas pode ser encontrada junto dos
dados, ao longo do relatório.
Este relatório foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico.
Factores de conversão

17.2. Questões e sugestões

Fonte

Fator de conversão

ERSE

1 m3

0,840 4 kg

Gás natural.

Tipo de consumo

-

1l

0,8350 7 kg

Gasóleo.

-

1l

0,750 0 kg

Gasolina.

GRI

1 MWh

3,6 GJ

Eletricidade.

Despacho n.º 17 313/2008, de
26 de junho

1 kg

0,045 1 GJ

Gás natural.

Despacho n.º 17 313/2008, de
26 de junho

1 kg

0,043 3 GJ

Gasóleo.

Despacho n.º 17 313/2008, de
26 de junho

1 kg

0,045 0 GJ

Gasolina.

Despacho n.º 17 313/2008, de
26 de junho

1 MWh

0,215 tep

Eletricidade.

Despacho n.º 17 313/2008, de
26 de junho

1 000 kg

1,077 0 tep

Gás natural.

Despacho n.º 17 313/2008, de
26 de junho

1 000 kg

1,035 3 tep

Gasóleo.

Despacho n.º 17 313/2008, de
26 de junho

1 000 kg

1,073 0 tep

Gasolina.

EDP Serviço Universal 2010

227,07 kg CO2e/MWh

Eletricidade.

EDP Serviço Universal 2011

222,74 kg CO2e/MWh

Eletricidade.

Qualquer questão ou sugestão sobre os conteúdos deste relatório que se enquadre no âmbito da sustentabilidade deverá ser remetida para:
Comité de Sustentabilidade
Avenida de António José de Almeida
1000-042 Lisboa
Telefone: 217810700
e-mail: sustentabilidade@incm.pt
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Qualquer questão ou sugestão sobre outros conteúdos deste relatório deverá ser
remetida para:
Direção Financeira e Gestão
Avenida de António José de Almeida
1000-042 Lisboa
Telefone: 217810700
e-mail: dfc@incm.pt
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A INCM TEM UM LUGAR ÚNICO NO TECIDO
EMPRESARIAL PORTUGUÊS. HERDEIRA
DOS ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS
MAIS ANTIGOS DO PAÍS, A SUA DURAÇÃO
PRENDE-SE COM A SUA MISSÃO:
É UM ELO INSUBSTITUÍVEL DA CONFIANÇA
ESSENCIAL AO BOM FUNCIONAMENTO
DAS RELAÇÕES NA SOCIEDADE,
QUE AO ESTADO COMPETE GARANTIR.
A SEGURANÇA E A FIABILIDADE NA
PRODUÇÃO DE BENS IMPRESCINDÍVEIS
AO DIA-A-DIA DOS PORTUGUESES,
DESDE OS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO
À MOEDA, PASSANDO PELA EDIÇÃO
DO DIÁRIO DA REPÚBLICA, SÃO A SUA RAZÃO
DE SER. A APLICAÇÃO DAS NOVAS
TECNOLOGIAS AO DESENVOLVIMENTO
DA SEGURANÇA DESSES BENS É,
PARA A INCM, HOJE, O SEU MAIOR DESAFIO
ESTRATÉGICO. E, PELA ACUMULAÇÃO
DE CAPACIDADE, EXPERIÊNCIA
E CONHECIMENTO, O QUE A CAPACITA
PARA RESPONDER A UM NÚMERO
CADA VEZ MAIOR DE SOLICITAÇÕES
DO SECTOR PRIVADO.

