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A INCM adoptou em Julho de 2009 um novo modelo de gestão, centrado 
em áreas de negócio, com grande autonomia operacional e comercial, per-
mitindo aferir melhor os contributos para os resultados obtidos. 

Foram designadas cinco unidades de negócio: Unidade Gráfi ca (UGF), Uni-
dade da Moeda e Produtos Metálicos (UMD), Unidade Editorial (UED), Uni-
dade de Publicações Ofi ciais (UPO) e Unidade das Contrastarias (UCO).
Estas unidades interligam-se com os serviços de apoio, como a Direcção 
de Marketing Estratégico (DMK), a Direcção de Compras (DCP), a Direcção 
de Sistemas de Informação (DSI), o Gabinete de Auditoria Interna (GAI) 
e o Gabinete de Controlo de Gestão (GCG). 
Um outro conjunto de serviços foi agrupado na Unidade de Serviços Parti-
lhados (USP), que integra a Direcção Financeira (DFC), a Direcção de Re-
cursos Humanos (DRH), o Gabinete de Qualidade e Ambiente, Higiene e 
Segurança no Trabalho (GQA), o Serviço de Manutenção e Obras SMO), o 
Gabinete Jurídico (GJU) e o Serviço de Armazéns e Transportes (SAT).

Para que se verifi que uma mais forte interligação nas relações orgânicas 
e funcionais desta estrutura organizacional, os membros do Conselho de 
Administração fi cam também com responsabilidades executivas em todas 
as áreas da INCM.
Na refl exão actual, mais avançada, sobre os princípios da gestão empresa-
rial, existe o entendimento de que a empresa é um empreendimento colectivo, 
com um projecto para desenvolver, em que o activo mais importante e 
valioso se encontra concentrado na capacidade e na motivação dos seus 
colaboradores.
O trabalho deve ser compreendido como um meio para o desenvolvimento 
e realização das pessoas, abandonando-se o antigo e limitado conceito de 
«factor de produção».

Cada colaborador tem uma personalidade e uma dignidade próprias e um 
projecto pessoal para realizar no exercício responsável da sua liberdade, 
de que a empresa é uma parte relevante. 
É com este enquadramento que a resposta aos desafi os do mundo tecno-
lógico passa, de forma incontornável, pela capacidade interna disponível e 
tecnicamente actualizada de colaboradores motivados, permitindo projec-
tar, perante o mercado, novos processos e competências.
Para desenvolver e potenciar esta capacidade instalada, no âmbito dos 
conceitos referidos, tem sido desenvolvida na INCM uma política contí-
nua de formação, consubstanciada anualmente no «Plano de Formação». 
O diagnóstico das necessidades que está subjacente à sua elaboração é 
efectuado nas respectivas unidades de negócio e de serviços. 

São também considerados e analisados pela Administração projectos in-
dividuais de formação, quando tais acções se enquadram nos interesses 
da empresa.
Como corolário da dinâmica imprimida pela empresa na valorização dos 
seus colaboradores, temos o protocolo celebrado no âmbito da Iniciativa 
Novas Oportunidades e que conta com 120 colaboradores inscritos para o 
9º e 12º anos, cujas aulas tiveram início no passado dia 8 de Fevereiro.

Não duvido de que todos nós nos devemos sentir orgulhosos por participar 
activamente neste projecto empresarial colectivo que é a INCM.

Eng.º Renato Leitão
Vogal do Conselho de Administração

EDITORIAL
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INCM OBTÉM O NÍVEL 
MAIS ELEVADO 
DE CERTIFICAÇÃO 
AMBIENTAL

Conseguimos
a certifi cação porque 
muito mudou nas 
práticas de todos os 
sectores da empresa. 

A INCM obteve a Certifi cação Am-
biental de acordo com o mais ele-
vado padrão de normas, dando mais 
um novo passo importante para se 
assumir como entidade com res-
ponsabilidade pelo bem comum dos 
Portugueses, ao mesmo tempo que 
responde às exigências dos novos 
mercados e dos novos clientes. 

A Certifi cação, de acordo com a nor-
ma NP EN ISO 14001:2004, ocorreu 
no dia 14 de Dezembro passado, 
na sequência da implementação de 
um sistema de gestão, integrando-o 
com os já existentes na área da Qua-
lidade e Segurança, reforçando o 
controlo dos impactes ambientais 
de todas as actividades da empresa. 

Responsabilidade social, adequação 
aos pedidos dos clientes e dos mer-
cados, cada vez mais atentos e se-
lectivos relativamente à qualidade 
ambiental dos seus fornecedores, 
cumprimento das normas legais em 
vigor no País e na União Europeia são 
os três grandes objectivos que esti-
veram em mente no investimento fei-
to, ao mesmo tempo que se prevêem 
resultados positivos da acção em-
preendida no domínio da racionali-
zação de meios e redução de custos. 
Em suma: a responsabilidade social 
compensa a todos os níveis. 

Conseguimos a certifi cação porque 
muito mudou nas práticas de todos 
os sectores da empresa. 

Passámos a separar selectivamente 
toneladas de resíduos industriais e 
urbanos. Os resíduos não contamina-
dos de papel, PVC, PC, de latas, plás-
ticos, toners e aparas metálicas são 
valorizados e passaram a ser desti-
nados a processos de reciclagem. Ao 
mesmo tempo, garantimos que as 
empresas que recolhem os resíduos 
ou óleos industriais são licenciadas 
e satisfazem as exigências em vigor. 
Garantimos, também de acordo com 
as normas em vigor, a recolha dos 
óleos alimentares e colocamos no 
ecoponto todas as pilhas usadas.  

Estes são alguns exemplos de prá-
ticas que passámos a observar em 
todas as nossos sectores de ac-
tividade, e para cuja concretiza-
ção, da qual depende o sucesso da 
aposta, todos os trabalhadores da 
INCM têm um papel fundamental a 
desempenhar. 

O próximo passo, subindo ainda mais 
um degrau na exigência ambiental, 
será a certifi cação do próprio edifí-
cio principal da INCM. Trata-se de, 
mais do que fazer bem, fazer todos 
os dias um pouco melhor.M

BENEFÍCIOS
DA CERTIFICAÇÃO 
AMBIENTAL

- Dar continuidade aos pedi-
dos dos clientes e de novos 
mercados;
- Ganhar maior confi ança 
de clientes, pela adopção 
das melhores práticas 
ambientais;
- Garantir o cumprimento 
do acervo legal nacional e 
comunitário;
- Optimizar a racionalização 
dos recursos naturais; 
- Controlar os efl uentes;
- Aplicar a política de recupe-
ração, reciclagem e elimina-
ção adequada de resíduos;
 - Divulgar que os nossos 
produtos e serviços são rea-
lizados em instalações cujo 
sistema de gestão ambiental 
está certifi cado;
- Melhorar continuamente as 
nossas actividades e serviços;
- Evidenciar os princípios 
com que se pautam os traba-
lhadores da INCM nas suas 
actividades e no seu contri-
buto para a melhor qualidade 
ambiental.
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Reengenharia industrial? A INCM atravessou na última 
década um intenso processo de alteração da base tec-
nológica da sua área industrial. Muitas das mudanças 
ocorridas nos processos de trabalho foram sendo feitas 
gradualmente, sem um plano de fundo, como seria na-
tural. Chegou a altura de olhar para tudo o que mudou e 
repensar de raiz os referidos processos. Está em causa 
aproveitar ao máximo o potencial de aumento de produ-
tividade que a evolução tecnológica proporciona. 

Para isso, a empresa foi ao mercado de consultadoria 
e estabeleceu uma parceria com a SoftINSA, do Grupo 
IBM, destinada a analisar e propor mudanças nos proces-
sos de trabalho das áreas de moeda e gráfi ca, por forma a 
maximizar o aproveitamento do investimento tecnológico. 

Melhoria industrial, com vista a reduzir custos e des-
perdícios, aumentar a capacidade de resposta e incre-
mentar os sistemas de controlo e gestão são alguns 
dos objectivos mais importantes no estudo em curso.
Em Maio deverá estar concluído o desenho de soluções 
e o plano de implementação. 

Novos indicadores para medirmos com mais exactidão 
o que fazemos e como fazemos e um «quadro de ten-
dências e boas práticas» nas áreas de moeda e gráfi ca 
serão dois dos principais instrumentos que resultarão 
do trabalho. 

Se o foco da atenção está concentrado na área indus-
trial, isso não quer dizer que as áreas que fornecem 
serviços à produção não venham também a ser anali-
sadas e a conhecer alterações. 

Afi nal, a empresa é um todo integrado e só com a con-
jugação de esforços e a extensão de boas práticas a to-
dos os níveis podemos realmente melhorar.M

PROJECTO
DE REENGENHARIA
INDUSTRIAL JÁ ESTÁ
EM CURSO
Designado por PRAGMA — Projecto de Reengenharia das Áreas Gráfi ca 
e Metálica, o projecto irá aproveitar ao máximo o potencial de aumento 
de produtividade que a evolução tecnológica proporciona e aprofundar 
métodos e boas práticas de gestão dos processos produtivos.

Unidade de Moeda e Produtos Metálicos, máquina de embalar moedas.

Unidade Gráfi ca, área da personalização de documentos, passaporte.
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A Ministra da Reforma do Estado e da Defesa Nacional de 
Cabo Verde, Dr.ª Maria Cristina Lopes Almeida Fontes Lima, 
visitou no passado dia 14 de Janeiro a Casa da Moeda.

Foi uma visita de cortesia, como retribuição da realizada 
em Junho de 2009, quando uma delegação de quadros da 
INCM realizou um workshop na Cidade da Praia. 

Maria Cristina Lima foi recebida no salão nobre e posterior-
mente visitou o UGF para se inteirar do processo de fabrico 
de documentos de identifi cação e segurança. A ministra 
fez-se acompanhar pelo responsável do NOSI – Núcleo 
Operacional da Sociedade de Informação, Jorge Lima Del-
gado Lopes, e pelo delegado da embaixada de Cabo Verde 
em Portugal.

No fi nal da visita, a Ministra foi convidada a deixar um tes-
temunho no Livro de Honra, que a seguir se transcreve:

«Depois desta visita à Vossa Instituição, é-me muito grato 
deixar registadas as minhas impressões. Além do impres-
sionante esforço de inovação tecnológica e rigor e profi s-
sionalismo no funcionamento desta Casa da Moeda fi cou 
também claro para mim este enorme esforço (bem sucedi-
do!) de ser guardião de uma tradição secular e ao mesmo 
tempo projectar no futuro a nobre função tipográfi ca e de 
impressão de documentos ofi ciais!
Ficou-me também a convicção reafi rmada de que as insti-
tuições que como esta são símbolos fortes da estaduali-
dade e soberania podem e devem desenvolver-se organi-
zacionalmente levantada a dignidade institucional, a me-
mória do passado e ao mesmo tempo projectar o futuro e 
acompanhar a inovação e as novas tecnologias! Parabéns 
pelo vosso trabalho! 14/01/10»

Já este mês, o Governo de Cabo Verde adjudicou à INCM a 
produção do novo passaporte electrónico, do título de resi-
dência para estrangeiros electrónico e do cartão nacional 
de identifi cação electrónico de Cabo Verde, bem como a 
implementação da segurança física e lógica dos documen-
tos, incluindo o desenvolvimento e implementação da res-
pectiva plataforma de certifi cação e autenticação digital, 
projecto que se iniciará ainda este ano.M

MINISTRA DE CABO VERDE 
VISITA A INCM

«Ficou-me também a convicção reafirmada de que as instituições 
que como esta são símbolos fortes da estadualidade e soberania 
podem e devem desenvolver-se organizacionalmente levantada 
a dignidade institucional, a memória do passado e ao mesmo 
tempo projectar o futuro e acompanhar a inovação e as novas 
tecnologias!»

A Ministra da Reforma do Estado e da Defesa Nacional de Cabo Verde 

deixa o seu testemunho no Livro de Ouro, na presença do Conselho 

de Administração.

Visita da comitiva à personalização do PEP na Unidade Gráfi ca.
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UM LEMA PARA A INCM

Foram ao todo 128 as propostas de colaboradores da 
INCM, a concurso para a selecção de um lema para a 
empresa. «A tecnologia ao serviço do cidadão» e «Um 
mundo de valores» foram as frases vencedoras — um 
contributo importante no trabalho em curso de requalifi -
cação da nossa imagem pública. 

No fi nal de Outubro de 2009, foi aberto o concurso in-
terno. O objectivo era o de criar uma frase simples, que 
possa representar, perante o mercado, a síntese do que 
se considera ser a «alma» e os valores da empresa.
 
O concurso deu oportunidade de participação a todos os 
colaboradores, trabalhadores ou contratados da empre-
sa. Os prémios são fi ns-de-semana (2 noites) para duas 
pessoas nas Pousadas de Portugal, em regime de aloja-
mento com tudo incluído.

As propostas foram entregues até fi nal de Novembro e, 
de acordo com o regulamento, apreciadas pelo júri, com-
posto pelos responsáveis do marketing e vendas do DMK, 
UGF, UEM, UED, UPO, UCO e Comunicação e Imagem.

Depois de avaliadas as propostas recebidas (de cerca 
de 100 concorrentes) o júri apurou cinco, que apresen-
tou no início de Dezembro à Administração. Na sessão 
de 22 de Dezembro, o Conselho deliberou atribuir os 
prémios às seguintes propostas de lema:

1.º A tecnologia ao serviço do cidadão.
2.º Um mundo de valores. 

Apresentadas pelos seguintes trabalhadores: 

1.º Prémio – Maria Helena Santos Sousa Santos – 
n.º 1694 - UGF/Operações; 
2.º Prémio – Jorge Manuel Sousa Sinquenique – n.º 2918 
– UGF/Operações – Elementos Ópticos de Segurança.

Parabéns aos vencedores e um agradecimento a todos 
quanto participaram nesta iniciativa. 

As propostas vencedoras representam contributos 
importantes para o processo em curso de rejuvenesci-
mento da marca INCM.M

1.º A tecnologia ao serviço do cidadão.

2.º Um mundo de valores.
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CT DA INCM TERMINA 
MANDATO 2008-2010

PESSOAS

O futuro da INCM está na mão
dos trabalhadores.

Com o mandato a terminar e com eleições marcadas 
para 12 de Fevereiro, o Matriz quis ouvir a Comissão 
de Trabalhadores (CT) que agora cessa funções. Fomos 
saber que avaliação faz da empresa, balanço da activi-
dade desenvolvida, difi culdades com que se depararam 
e perspectivas para o futuro. 

Matriz - A CT está a terminar o mandato, vai haver no-
vamente eleições, gostaria de saber como é que ava-
liam o mandato que vai terminar?
CT - Foi um mandato com algum trabalho, com coisas 
conseguidas e outras menos conseguidas. Uma das 
conseguidas foi a questão dos picos no UGF. A CT traba-
lhou junto com o Sindicato e a Administração para que 
o problema fosse resolvido. Com o apoio dos trabalha-
dores, conseguiu-se. Outra questão foi a dos Serviços 
Sociais (SS): os trabalhadores decidiram nos plenários 
não mexer nos SS. A CT interveio e isso evitou que hou-
vesse mudanças e que se pudesse abrir um precedente 
para mais cortes e mudanças no futuro. 

Matriz - Qual é o papel da CT nos aumentos salariais?
CT - Uma coisa que é importante esclarecer é que a CT 
não tem nada a ver com os aumentos salariais. Em ter-
mos de Acordo de Empresa, a CT pode dar pareceres 
mas nas negociações salariais não está representada. 
As negociações são feitas com os sindicatos e um re-
presentante da Administração. 

Matriz - Acham que conseguiram ser agregadores das 
várias vozes e grupos de trabalhadores? 
CT - Não, é muito difícil, pois são formados grupos com 
várias tendências políticas e com ideias pré-formadas 
e é muito difícil demovê-los. Os trabalhadores deviam 
unir-se pois a CT é a voz de todos os trabalhadores. 

Matriz - No programa da vossa campanha eleitoral de há dois 
anos tinham determinados objectivos. Foram alcançados?
CT – Não.... tentámos, mas foi difícil. Conseguimos al-
guma aproximação aos trabalhadores e tivemos opor-
tunidade de conhecer a empresa. A melhor forma de 
contactar com os trabalhadores é em plenário, mas 
é difícil conseguir consenso, pois há trabalhadores 
que são manipulados e isso cria desunião. Temos difi -
culdade em fazer a distribuição de informação, espe-
cialmente na gráfi ca. Às vezes, para entrar na gráfi ca 

estamos à espera uma hora para que alguém da direc-
ção dê indicações à polícia para autorizar a entrada 
no bloco de segurança. Para distribuir um comunicado 
demoramos uma manhã e às vezes mais. 

Matriz - Quais foram as maiores difi culdades que vo-
cês encontraram?
CT - É fundamental que as pessoas se unam e quando 
há problemas na empresa lutem por eles, esqueçam 
os partidos e sejam amigos. É também importante dei-
xar os bairrismos e a rivalidade entre os vários secto-
res ou saber quem é o melhor ou o mais importante. 
Há trabalhadores que se preocupam mais com o que 
não conseguimos do que com o que conseguimos. Por 
exemplo, com esta questão da segurança, preocupá-
mo-nos especialmente com os trabalhadores da ma-
drugada que não tinham onde comer. Falámos com a 
Administração, que disponibilizou um microondas que 
colocou no refeitório e facilitou horário para as pes-
soas irem comer. A verdade é que nunca lá apareceu 
ninguém. Criticaram por não haver sítio onde comer 
e depois não usaram o que tinha sido arranjado. Cla-
ro que a Administração nos chamou à atenção e com 
razão. 
Outra situação é a apresentação de queixas por par-
te dos trabalhadores à CT, tentamos resolver, mas 
quando confrontados com o chefe ou com outras hie-
rarquias não assumem. Espalhámos o endereço de e-
mail por todo o lado, e até fi zemos um comunicado a 
apelar a que nos contactassem.
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Em quatro anos recebemos ao todo meia dúzia de e-
mails e sempre dos mesmos.

Matriz - Então e neste período, quando têm que colocar 
alguma questão à Administração, como tem sido o con-
tacto, tem sido fácil?
CT – Quando pedimos uma reunião de urgência, conse-
guimos geralmente em três meses. No entanto quan-
do a Administração marca reuniões é de um dia para o 
outro, marcada pelo telefone e geralmente para passar 
informação que é distribuída no dia seguinte por toda a 
empresa. Uma reclamação que fazemos é a falta de co-
municação da empresa. Às vezes fi camos a saber dos 
assuntos por documentos que os trabalhadores nos fa-
zem chegar. A empresa não está a cumprir a lei no for-
necimento de informação à CT. Por exemplo, a situação 
dos telefones no UGF, que está em vias de ser resolvida 
e que foi denunciada por nós, fomos informados via tele-
fone que tinha havido uma deliberação do Conselho de 
Administração com a resolução do problema e até agora 
ainda não nos foi facultado o documento.

Matriz - Vai haver eleições brevemente para a nova CT, 
quais são as questões prioritárias que a nova CT deve 
tratar?
CT - Tentar a união dos trabalhadores. Os administrati-
vos deviam participar na CT, ir aos plenários e sindicali-
zarem-se. Nós sabemos que estes trabalhadores tam-
bém têm problemas e não aparecem nem se fazem re-
presentar. A CT não pode andar atrás deles. Deviam ser 
mais activos e participar como antigamente. Estamos 
convencidos de que os administrativos têm medo que a 
sua participação nas organizações dos trabalhadores os 
possa prejudicar perante as hierarquias. Alguns traba-
lhadores só aparecem quando se sentem «apertados». 
Exemplo disso é o caso da Contrastaria, quando soou o 
boato de que ia acabar houve um plenário e participa-
ram muitos trabalhadores, no seguinte não se tratava de 

contrastarias, já não apareceram. Só aparecem quando 
se trata de assuntos que digam respeito a eles. É uma 
posição egoísta.

Matriz - O que acham da situação da empresa e como é 
que vêem o futuro?
CT – Achamos que está melhor. O Presidente está a ten-
tar um melhor caminho para a empresa. Não sabemos 
se da melhor maneira, mas que se nota que ele está a fa-
zer alguma coisa, está. O produto fi nal é que não sabemos 
qual é. Estamos a ganhar com o Presidente, chama-nos 
de vez em quando, fala connosco, coisa que anteriormen-
te não acontecia. Respeita muito a CT como um órgão da 
empresa e representativo dos trabalhadores. 
Embora a empresa esteja a tentar reduzir o pessoal para 
fi car com cerca de 600 trabalhadores, tem-no feito sem 
despedimentos. Até agora recorreu às aposentações, às 
rescisões amigáveis, e à reconversão de carreiras, mas 
sempre sem despedir trabalhadores. 
Achamos que estamos no bom caminho, no entanto pre-
ocupa-nos que haja maquinaria parada e que se diz que 
é por falta de trabalho. Nós não acreditamos que seja só 
falta de trabalho, achamos que é falta de organização. 
Tem havido trabalho que foi feito no exterior, exemplo do 
Acordo Ortográfi co, da Agenda de Portimão, e as máqui-
nas continuam paradas.

Matriz - Quais a difi culdades que a CT gostaria de ver 
resolvidas mais rapidamente?
CT – A falta de comunicação da Administração, tanto 
para a CT como para os trabalhadores, a falta de tra-
balho e a difi culdade no acesso à gráfi ca para distri-
buição de comunicados e no contacto com os trabalha-
dores. A CT devia ter acesso a todo o lado, como tinha 
anteriormente. 
O futuro da INCM está na mão dos trabalhadores. Não 
podemos estar contra tudo, temos de ter orgulho em tra-
balhar aqui, embora os ordenados não sejam bons.M
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Luís Carlos Guedes Derouet foi o pri-
meiro director-geral da Imprensa 
Nacional após a proclamação da 
República. Nomeado pelo Governo 
Provisório no próprio dia 5 de 
Outubro de 1910, tomou posse no 
dia seguinte e manteve-se no cargo 
até 31 de Outubro de 1927, quando 
foi assassinado ao sair do edifício, em 
circunstâncias nunca totalmente es-
clarecidas mas que se prendem com 
as lutas políticas da época.

Filho de Júlio Derouet e de Sofi a 
Guedes, nasceu em Lisboa, na fregue-
sia de Santa Isabel, em 19 de Abril 
de 1880. Estudou no Liceu do Carmo 
e fez na Escola Politécnica os pre-
parativos para a Escola Médica, não 
tendo concluído o curso de Medicina 
por entretanto se ter dedicado ao 
jornalismo. Casou com Clementina 
Porto e dela teve uma única fi lha, 
Maria Luísa Porto Derouet.

Republicano convicto, como jorna-
lista colaborou, entre outros, nos 
jornais A Cabra (1893), Actualidade, 
Barricada, A Vanguarda (que fundou 
em 1897), A Pátria, O Mundo (que 
também fundou), A Manhã (1917), 
Diário da Tarde e Diário de Lisboa. 
É ainda autor do livro Duas Pátrias, 
compilação de crónicas enviadas 
para o jornal O Mundo quando da visi-
ta que fez ao Brasil, em 1922, acom-
panhando o Presidente da República, 
António José de Almeida.

Em 1902 concorreu para revisor 
da Imprensa Nacional e ingressou 
nos seus quadros como revisor de 
1.ª classe, categoria que mantinha 
quando em 6 de Outubro de 1910 
tomou posse do cargo de administra-
dor-geral (a partir de 1913 chamado 
de director-geral).

Enquanto se manteve à frente da 
instituição teve sempre, para além 
do cuidado com a boa gestão da 
casa, a preocupação com o desen-
volvimento cultural e a melhoria 
das condições de vida  do seu pes-
soal. Logo em  1911 participou acti-
vamente na Reforma Ortográfi ca e 
recebeu na Imprensa Nacional a vi-
sita do Ministro do Interior (António 
José de Almeida) e do Presidente 
da República (Manuel de Arriaga). 

Com os numerosos livros que se 
achavam encaixotados desde que 

LUÍS DEROUET
(1880-1927)

Enquanto se manteve à frente da instituição 
teve sempre, para além do cuidado
com a boa gestão da casa, a preocupação
com o desenvolvimento cultural e a melhoria
das condições de vida  do seu pessoal.

PESSOAS

o antigo edifício dera lugar ao ac-
tual, inaugurou em 3 de Outubro de 
1923, na presença do Presidente da 
República, António José de Almeida, 
a sala da Biblioteca. Nela promoveu 
diversas exposições, a última das 
quais, a 1ª Exposição Internacional 
de Ex-Libris, deveria encerrar no dia 
1 de Novembro de 1927. Mas na vés-
pera, ao sair da Imprensa Nacional, 
Luís Derouet foi atingido por três ti-
ros desfechados por Manuel Pinto, 
um tipógrafo desempregado, preso 
na ocasião. Levado para o Hospital de 
São José, ainda foi operado, mas não 
resistiu, morrendo no dia seguinte, 1 
de Novembro de 1927. O seu funeral, 
que saiu no dia 3 das instalações da 
Imprensa Nacional para a Cemitério 
dos Prazeres, foi uma sentida home-
nagem de todo o pessoal e dos nume-
rosos amigos que, nas palavras do Dr. 
Tomás de Melo Breyner, perdiam um 
«bom e leal amigo, que atravessou a 
vida amando a família com ternura, 
servindo o País com valor, queren-
do bem aos amigos sem prejudicar 
o próximo e praticando o bem tantas 
vezes.»

O busto de bronze que se encontra no 
átrio da Imprensa Nacional foi inau-
gurado em 26 de Maio de 1928 e nes-
se mesmo ano foi publicada a obra À 
Memória de Luís Derouet: Palavras 
Justas, da iniciativa da Cooperativa 
do Pessoal da Imprensa Nacional de 
Lisboa – A Pensionista.M
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CRONOLOGIA 

Obra social e cultural de Luís 
Derouet na Imprensa Nacional:

1911 
• 1ª Exposição de trabalhos artísti-
cos executados pelo pessoal;
• Primeiras visitas dos aprendi-
zes da escola profi ssional da IN 
a estabelecimentos públicos e 
privados com interesse para a sua 
educação profi ssional e artística,  
que perduraram até 1916;

1912 
• Inauguração do balneário e do 
refeitório da IN;
• Concurso para elaboração de uma 
«memória histórica» sobre a IN, 
sendo premiada a monografi a, da 
autoria de José Silvestre Ribeiro, 
Imprensa Nacional: subsídios para 
a sua história (1768-1912);

• Início das conferências aos 
domingos, na sala de composição 
tipográfi ca, abertas ao pessoal 
e ao público em geral, versando 
temas de «vulgarização científi ca 
e artística»;

1913
• Festa de homenagem ao pesso-
al da IN com 50 ou mais anos de 
casa;
•1ª Exposição Nacional de Artes 
Gráfi cas na IN;

1914
• Participação da IN na 
Exposição Internacional da 
Indústria do Livro e das Artes 
Gráfi cas, em Leipzig;

1915
• Cooperativa A Pensionista;

1918
• Caixa de Auxílio a Viúvas e Órfãos; 

1923
• Previdência Mútua;
• Inauguração da Biblioteca da IN;

1924
• Exposição Camoneana, na Biblioteca;

1925
• Exposição Comemorativa do 4.º 
Centenário de Vasco da Gama, na 
Biblioteca;

1926
• Exposição de encadernações 
feitas pelo  pessoal da casa;

1927
• 1.ª Exposição Internacional de 
Ex-Libris, na Biblioteca.M

Visita à Imprensa Nacional do  Ministro do Interior Dr. António José de Almeida,

com Luís Derouet à direita, em 1911.

Selo de 3 centavos representando 

a fi gura de Luís Derouet
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Organizar a empresa para fazer face 
aos novos desafi os, dotando-a de agi-
lidade para responder às novas opor-
tunidades do mercado, foi o objectivo 
principal da reorganização da INCM, 
que vai entrar agora na fase «dois», 
correspondente às mudanças da 
microestrutura – sectores, divisões 
—, em função das mudanças gerais 
ocorridas no 2.º semestre do ano 
passado.

A ideia que presidiu a toda a rearru-
mação da empresa foi a de trans-
formar as suas diversas actividades 
produtivas em unidades de negócio 
com um elevado grau de autonomia, 
para lhe dar mais responsabilidade e 
capacidade de resposta aos desafi os 
do mercado. 

A INCM MUDA
POR DENTRO PARA 
VENCER LÁ FORA

Assim, foram criadas cinco unidades 
– gráfi ca, moeda e produtos metá-
licos, editorial, publicações ofi ciais 
e contrastarias —, cada uma delas 
articulando directamente as «opera-
ções» produtivas e o «marketing e as 
vendas». 

Além dessa articulação directa, ime-
diata, entre a produção e o mercado, 
a restruturação implicou a atribui-
ção das funções executivas de direc-
ção de cada uma das unidades a um 
administrador. 

O Presidente do Conselho de Admi-
nistração passa, assim, a dirigir direc-
tamente a Unidade Editorial, o Eng.º 
José Toscano assume responsabili-
dades análogas na Unidade Gráfi ca, a 

DESTAQUE

Engª Isabel Pinto Correia na Unidade 
de Moeda e Produtos Metálicos, o Dr. 
Pedro Cardoso nas Unidades de Con-
trastarias e de Publicações Ofi ciais. 

Os serviços de apoio, fornecedores de 
todas as unidades de negócio, passa-
ram a integrar uma Unidade de Servi-
ços Partilhados, incluindo as fi nanças 
e contabilidade, os recursos humanos, 
a qualidade e ambiente, a segurança, 
os projectos e obras, os serviços jurí-
dicos, os armazéns e transportes e a 
manutenção. Esta unidade é também 
dirigida directamente por um membro 
do Conselho de Administração, o Engº 
Renato Leitão. 

Embora com funções transversais 
na empresa, cobrindo ou fornecendo 

A INCM entra agora na segunda fase do seu plano de reorganização, 
adaptando os sectores e divisões às grandes mudanças já concretizadas 
na orgânica geral
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todas as demais unidades de negó-
cios, certas actividades, pela sua 
importância estratégica, foram au-
tonomizadas em unidades próprias, 
apoiando ou reportando directamen-
te ao Conselho de Administração e 
dotadas de uma direcção própria. 

É o caso do Marketing Estratégico, 
a quem «compete participar nas de-
fi nições das linhas estratégicas de 
negócio e suportar funcionalmente 
as novas propostas de desenvolvi-
mento das unidades de negócio», 
permitindo à empresa pensar-se no 
conjunto e no médio e longo prazos. 

Idêntica autonomização ocorreu 
com o Controlo de Gestão e a Audi-
toria Interna. Estes serviços, essen-
cialmente produtores de informação, 
são «fornecedores» do Conselho de 
Administração.

A consciência de que as Compras 

são um sector onde a empresa tem 
muitos passos a dar no sentido do 
aumento da efi ciência e redução 
de custos levou igualmente à sua 
autonomização. 

A importância de que se reveste o 
desenvolvimento de serviços infor-
máticos, quando a empresa aposta 
estrategicamente no fornecimento 
de serviços com intervenção alarga-
da na cadeia de valor dos produtos 
da área da gráfi ca de segurança, di-
taram igual opção de autonomia de-
partamental relativamente aos Sis-
temas de Informação. 

A nova orgânica da empresa prevê 
ainda, com carácter permanente, a 
criação de um outro tipo de estrutu-
ras, os comités, igualmente de apoio à 
administração da empresa, para áreas 
consideradas cruciais e de natureza 
transversal, como sejam a estratégi-
ca, o desenvolvimento de novos pro-

dutos, o serviço ao cliente e as com-
pras e os investimentos estratégicos. 
Por fi m, ao nível da macroestrutura, 
estão previstas unidades de duração 
variável, ligadas com a conjugação 
de meios para a concretização de 
grandes projectos. Os planos social 
da empresa, o de motivação e comu-
nicação, de melhoria de competitivi-
dade industrial, de revisão das mis-
sões do Departamento de Sistemas 
de Informação, de Activos Imobili-
ários e de elaboração de um Manual 
de Delegação de Poderes estão neste 
caso. 

A macroestrutura está já a funcionar. 
A INCM entra agora na segunda fase 
do seu plano de reorganização, adap-
tando os sectores e divisões às gran-
des mudanças já concretizadas na 
orgânica geral. Depois, seguir-se-ão a 
fase de avaliação dos resultados e as 
readaptações que a análise fl exível da 
experiência vier a recomendar.M
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A INCM está em profunda mudança, para responder 
aos desafi os do mercado. Mas nenhuma mudança or-
ganizacional tem êxito se não for obra assumida das 
pessoas que nela trabalham. Afi nal quem somos nós? 
Vamos tentar apresentarmo-nos, comparando os da-
dos de hoje com os de há uma década atrás. 

Sabe...

1 - Quantos somos?

Dezembro 

1999

% Dezembro 

2009

%

Homens 603 56,3 396 53,7

Mulheres 468 43,7 342 46,3

Total 1071 738

A percentagem de colaboradoras do sexo feminino au-
mentou, existindo uma distribuição equilibrada entre os 
colaboradores, homens e mulheres, na INCM.

2 - Qual a nossa média etária?
Idades <24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-61 62-64 >65

1
9

9
9

Mulheres 52 108 70 33 62 57 59 21 3 3 0

Homens 68 80 63 46 90 107 95 43 5 4 2

Total 120 188 133 79 152 164 154 64 8 7 2

2
0

0
9

Mulheres 2 14 67 103 60 28 39 19 6 4 0

Homens 5 31 79 76 54 41 71 36 2 0 1

Total 7 45 146 179 114 69 110 55 8 4 1

Média em 1999: 39 anos Média em 2009: 41 anos

A distribuição da estrutura etária indica-nos que maio-
ritariamente os colaboradores se situam na classe etá-
ria entre os 35 e os 39 anos de idade.

3 - Que habilitações literárias temos?

Resultado do aumento do grau de qualifi cações e da 
entrada de novos colaboradores com um nível mais 

elevado de habilitações literárias, o número de colabo-
radores com o ensino secundário e superior aumentou, 
representando quase 60%. Mais preparados, somos 
uma mais-valia para a INCM.

4 - Em que locais trabalhamos?

Edifício 1999 2009

Casa da Moeda 468 418

Imprensa Nacional 383 198

D. Francisco Manuel Melo 87 37

Contrastaria do Porto 57 41

Contrastaria de Gondomar 22 24

Livraria Porto 10 8

Livraria Coimbra 6 5

Livraria D. Filipa de Vilhena 4 4

Sacavém 5 3

Livraria Sá da Bandeira 5  0

Livraria Amoreiras 4 0

Livraria Colombo 5 0

Livraria Santo Antão 4 0

Loja Cidadão Lisboa 4 0

Loja Cidadão Porto 3 0

Euro - Moeda 4 0

Total 1071 738

O peso relativo dos colaboradores no edifício da IN re-
duziu quase 10%, em contrapartida, no edifício da Casa 
da Moeda subiu em idêntica proporção.

5 - Há quantos anos pertencemos à INCM?

Fruto da estabilidade dos quadros e da consequente 
baixa rotatividade dos efectivos, em média, os colabo-
radores estão com a INCM há mais de 16 anos, o que 
revela que a empresa aposta na fi delização dos seus 
colaboradores.

QUEM FAZ A INCM?

RECURSOS HUMANOS
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6 - Qual a nossa remuneração base média mensal?

A remuneração base média mensal aumentou, o que 
espelha a melhoria das condições salariais dos colabo-
radores da INCM. 

7- A INCM aposta na nossa formação?

A formação continua a ser uma prioridade no desen-
volvimento de competências e na melhoria contínua da 
qualifi cação dos colaboradores. 

8 - Como tem evoluído o absentismo?

Não obstante até 2003 as ausências por maternidade e 
por assistência à família serem consideradas como ab-
sentismo, é com satisfação que se constata a sua clara 
diminuição. 

9 - Quantos benefi ciários têm os Serviços Sociais 
em 2009?

Benefi ciários Total

Activos 738

Cônjuges de activos 3

Filhos de activos 547

Colaboradores 3

Filhos de colaboradores 1

Viúvas 35

Órfãos 2

Inactivos 859

Cônjuges de inactivos 33

Filhos de inactivos 33

Total 2254

Além dos trabalhadores no activo, é ainda benefi ciário 
dos Serviços Sociais um conjunto signifi cativo de ele-
mentos, o que alarga o número de benefi ciários a mais 
de 2200 — a INCM preocupa-se com o bem-estar dos 
seus colaboradores .

10 - E com mais de 90 anos, há algum benefi ciário 
dos Serviços Sociais?

Temos 20 benefi ciários com mais de 90 anos. A longa 
ligação à empresa orgulha toda a família INCM. 

11 - Quantas refeições foram servidas nos refeitórios 
em 2009?

A INCM continua a assegurar um serviço de refeições 
com qualidade, conferindo cada vez mais atenção às 
ementas, para encontrar o equilíbrio entre a quantida-
de, a qualidade, a moderação e a variedade.M

RECURSOS HUMANOS
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SOLIDARIEDADE – UM GESTO, UMA 
CAUSA

Guarda-Roupa Solidário
No âmbito da campanha de solidariedade em curso na em-
presa, decorreu já o primeiro projecto: o «Guarda-Roupa 
Solidário».

Tratando-se de uma iniciativa inédita na INCM, podemos 
congratular-nos com o grau de adesão verifi cado.

Foi recebido um total de 238 peças, desde vestuário de se-
nhora, de homem e de criança, a par de alguns acessórios.
As peças que não foram escolhidas vão ser entregues a insti-
tuição de carácter social, cuja designação está em curso.M

Projecto «Guarda-Roupa Solidário»

FALA QUEM SABE — SERVIÇOS
DE SAÚDE INTERNOS

A opinião do Médico Chefe Dr. João Raposo
Os Serviços Clínicos da INCM foram instituídos tendo como 
principal fi m assistir na doença os colaboradores no activo, 
familiares que a isso tenham direito por regulamentação e 
trabalhadores já aposentados.

O acesso está altamente facilitado e não há normalmente 
esperas relevantes, anulando-se com isso as consideráveis 
perdas de tempo nos serviços de saúde do Estado.
A qualidade técnica da assistência médica e de enfermagem 
é pelo menos equivalente à praticada nos centros de saúde 

e equivalente no âmbito da medicina familiar e cuidados bá-
sicos de enfermagem.
Além disso, existe a possibilidade real de recorrer ao apoio 
da maioria das especialidades médicas e cirúrgicas e de exa-
mes complementares de diagnóstico através de um sistema 
de convenção desenvolvido pela INCM.

Simultaneamente, funcionam também, nestes Serviços Clí-
nicos, a medicina do trabalho, uma consulta de ginecologia e 
obstetrícia e uma consulta de pediatria.

As vantagens são signifi cativas para todos os benefi ciários 
e podem traduzir-se em mais-valias evidentes, sobretudo 
na prevenção e/ou detecção precoce de doenças mais 
graves.M

NOVAS OPORTUNIDADES INCM

120 inscrições
Após as sessões de divulgação a adesão ao programa foi 
surpreendente. Registaram-se 120 inscrições, número que 
continua a aumentar. Apesar deste volume de inscritos, os 
recursos disponíveis só permitem o funcionamento de uma 
turma de 9.º ano, cujas sessões decorrem à 3.ª e à 5.ª feira, das 
16h30 às 19h30, e que teve inicio dia 8 de Fevereiro e uma turma 
de 12.º ano, que funciona à 2.ª e 4.ªFeira, no mesmo horário, que 
teve início no dia 9 de Fevereiro. A recepção dos participantes 
foi feita no primeiro dia pelo Sr. Administrador, Eng.º Renato 
Silva Leitão e no segundo dia pelo Presidente do Conselho de 
Administração, Professor Doutor Estêvão de Moura.

A sua inscrição ainda vem a tempo! Contamos em breve 
formar o segundo grupo. Aos primeiros grupos, boa sorte nesta 
NOVA OPORTUNIDADE.M

FORMAÇÃO NA INCM,
UM VALOR SEMPRE PRESENTE

Plano de Formação 2010
No Plano de Formação 2010, estão contempladas inúmeras 
acções de formação, distribuídas por sete grandes áreas – 
Técnica, Comercial, Financeira, Informática, Comportamental 
e Chefi as, Recursos e SHST.

Consulte o Plano de formação disponível no endereço electró-
nico: http://intranet/drh/FORMACAO/PF2010/Indexpf.html.

Com a sua colaboração iremos certamente, em 2010, ultra-
passar a percentagem de 51% de participantes atingida em 
2009.M
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DIZ-ME O QUE COMES, DIR-TE-EI 
QUEM ÉS

A sabedoria popular muitas vezes exprime de forma clara 
e genuína as regras que possibilitam uma vida activa sau-
dável... sabemos que uma alimentação adequada ajuda a 
prevenir várias doenças e a promover uma qualidade de vida 
que todos desejamos.

A chave para uma alimentação saudável é o equilíbrio en-
tre a quantidade, a variedade e a moderação, em função das 
necessidades de cada organismo, nomeadamente do tipo de 
trabalho exercido.

RECURSOS HUMANOS

A PROLE
Estão de parabéns pelo nascimento de 5 lindos bebés:
Sérgio Manuel Fernandes Cristovão – UGF/OGF
Nuno Miguel Silva Rebelo – UGF/OGF 
Nuno Filipe Almeida Henriques – UGF/OGF 
Susana Filipa Nunes Melo – UMD/OMD
Margarida Sofi a Mateus Carvalho Guerra – USP/GQA

ADMISSÃO

Os quadros da INCM foram reforçados 
com mais um colaborador. Bem-vindo!

 Duarte Mega Ferreira Rodrigues 

Azinheira, para assumir a direcção da 
Unidade Editorial — UED.M

A INCM agradece a dedicação e deseja as 
maiores felicidades. Cessou a sua ligação 
activa à empresa:

Vítor Manuel Santos Mendes, iniciou 
o seu percurso na empresa em Agosto de 
1979 e terminou-o em Fevereiro de 2010.M

APOSENTAÇÃO

Alimento Informação 

nutricional

Regularidade

1 Manteigas, carnes vermelhas Excessivos em 
gordura e calorias

Esporadicamente

2 Açúcares, doces, cereais refi nados, 
batata, refrigerantes

Rico em calorias, 
baixo em nutrientes

Esporadicamente

3 Álcool — prefi ra vinho tinto Rico em calorias Com moderação

4 Lacticínios ou suplementação de 
cálcio — opte por produtos magros

Ricos em proteínas 
e cálcio

1 a 2 vezes ao dia

5 Peixe, ovos, aves e marisco  — 
retire as gorduras visíveis sempre 
que possível

Ricos em proteínas e 
gordura

0 a 2 vezes ao dia

6 Leguminosas, legumes e 
oleaginosas

Ricos em vitaminas 
e fi bra

1 a 3 vezes ao dia

7 Vegetais  — 3 diferentes por 
refeição

Ricos em vitaminas 
e fi bra

Abundância

8 Frutos  — sempre que possível, 
coma com casca

Ricos em vitaminas 
e fi bra

2 a 3 vezes ao dia

9 Cereais integrais — pão, arroz, 
massa... consulte as tabelas 
nutricionais das embalagens

Ricos em fi bra Na maioria das 
refeições

10 Azeite, óleos vegetais — canola, 
soja, milho, girassol, amendoim 
e outros

Ricos em gordura 
poliinsaturada

Na maioria das 
refeições

11 Água e exercícios diários Tantos quanto 
quiser

Nova pirâmide alimentar, conceito de alimentação saudável de Walter C. Willet.

Quais as vantagens de beber chá verde?
O chá verde por ser rico em antioxidantes é benéfi co para a 
nossa saúde, ajudando a prevenir o envelhecimento precoce 
e alguns tipos de cancro e a reforçar o nosso sistema imu-
nitário. Desde Março de 2009, às bebidas já disponíveis nos 
refeitórios, acrescentámos o chá verde, tendo-se registado 
um consumo diário de 10 L na CM e de 3 L na IN.

Reduza o consumo de carne vermelha
Desde meados de Setembro foi substituído o bitoque de por-
co por peru, com óptima reacção por parte dos utentes, pois 
registou-se um aumento mensal de 200 bitoques.M

SISTEMAS DE GESTÃO DE RECURSOS 
HUMANOS 

Norma portuguesa NP – 4427
A INCM pretende acrescentar mais uma certifi cação às que já 
possui. Trata-se da adopção da Norma Portuguesa que certifi -
ca os sistemas de Gestão de Recursos Humanos – NP 4427. 
A gestão dos recursos humanos assume primordial impor-
tância no sucesso das organizações, pelo que é fundamental 
que exista uma defi nição clara de metodologias que visem 
atrair, manter e desenvolver as Pessoas.
O processo de certifi cação vai decorrer em 2010 e repre-
senta mais um passo para o progresso e o desenvolvimento 
da INCM.M

ÓBITO

Faleceu no passado dia 16 de Fevereiro o colaborador 
de 54 anos, Dr. Raúl Fernando Rebelo Costa, Director 
da Direcção de Finanças e Contabilidade (DFC), vítima 
de doença prolongada. Tendo sido admitido na INCM 
há 15 anos, ocupou inicialmente o cargo de Director do 
Gabinete de Auditoria Interna, desempenhando, desde 
1996, com grande empenho e dedicação as funções de 
responsável pela DFC. A todos os familiares e amigos 
se apresentam as mais sentidas condolências.M
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O GDCTINCM NO PORTO

Quando em 1972 se efectuou a fusão da Imprensa Na-
cional com a Casa da Moeda, existiam em Lisboa dois 
grupos desportivos, um na IN e outra na CM. Mas estas 
entidades desportivo-culturais não abrangiam Contras-
taria do Porto e de Gondomar. Efectivamente, Lisboa fi -
cava mesmo a mais de trezentos quilómetros.

As acções de convívio entre os colegas da Contrastaria 
do Porto eram muito limitadas, restringiam-se à Festa 
de Natal realizada para os fi lhos dos trabalhadores da 
Contrastaria, que eram pouco participadas pois a faixa 
etária do pessoal era muito elevado.

A direcção convidava para a realização da festa dois ou 
três trabalhadores que, nas instalações da Contrasta-
ria, organizavam um lanche para os miúdos e acompa-
nhantes. A empresa dava um presente, ou em alterna-
tiva o seu valor, que era distribuído no dia da festa. Este 
procedimento manteve-se até que os Serviços Sociais 
tomaram a seu cargo a organização da Festa de Natal, 
extensiva a toda a empresa.

Outro tipo de convívio, muito participado, eram os jan-
tares de homenagem a colegas que se iam aposentar e 
que eram oferecidos pelos que fi cavam. Nestes janta-
res, que ninguém perdia, estiveram algumas vezes pre-
sentes elementos da Administração. Com o evoluir dos 
tempos, este tipo de convívio deixou de se realizar.

A delegação do Porto do GDCTINCM foi fundada há 
mais de vinte anos pelo ex-colega Henrique Sola Dias. 
A adesão foi imediata e em massa. 

É fundamental realçar o papel do Henrique na criação e 
na continuação do GD na Contrastaria do Porto. Sempre 
pronto para realizar qualquer actividade e imbuído de 
«uma boa vontade muito própria», foi um lutador e tam-

bém um inspirador para a continuação da delegação do 
GD no Porto.

Sendo o GD uma associação criada para envolver os 
trabalhadores em actividades extra-serviço de âmbito 
cultural ou desportivo, esta delegação tinha também 
por fi nalidade fomentar a ligação dos colegas das con-
trastarias à sede e fomentar o convívio.

Ao longo dos anos, a delegação do Porto tem vindo a 
desenvolver junto dos seus associados e familiares di-
versas actividades, das quais se destacam: corridas de 
kart, torneios de futsal entre empresas, futebol de onze, 
torneios de bilhar, de matraquilhos, de setas e de bowling, 
rally paper e desportos radicais. Neste contexto, relembra-
mos um célebre jogo de futebol de 7 entre membros da di-
recção do Norte e do Sul que muitas saudades deixou. 

Os almoços de convívio entre direcções são também 
uma tradição que se mantém e, mais recentemente, 
numa vertente mais cultural, o apadrinhamento do 
TEAC – Teatro Experimental Amador da Contrastaria. 
Desde a sua criação, este grupo tem vindo a desem-
penhar um papel importante nas festas de Natal rea-
lizadas na INCM e também com actuações no exterior 
,sendo de destacar algumas como a do Hospital Maria 
Pia (crianças), Mosteiro de Leça do Balio, Dia Mundial 
da Criança (realizado nas instalações do GD Lisboa). 
Além do teatro, realizaram-se também concursos de 
contos, infantis e eróticos.

Ao longo das últimas duas décadas, foram vários os co-
legas da Contrastaria do Porto e da Delegação de Gon-
domar que passaram pela direcção do GD, e o  objec-
tivo destas direcções mantém-se fomentar o convívio 
extra-profi ssional entre os funcionários das contrasta-
rias e da INCM.M

GRUPO DESPORTIVO

A delegação do Porto do GDCTINCM foi fundada há mais de vinte anos 
pelo ex-colega Henrique Sola Dias. A adesão foi imediata e em massa.
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ANTÓNIO SERRA, MESTRE DE TAI CHI CHUAN.
 
Serra é o nome pelo qual toda a gente o conhece, quer 
pela sua actividade laboral na Direcção de Sistemas 
de Informação quer pelo seu dinamismo no Grupo 
Desportivo, do qual é presidente.

António Jorge dos Santos Serra ingressou na INCM em 
Abril de 1981 para a então Direcção Financeira como 
escriturário-dactilografo. Em 1991, por concurso inter-
no, ingressou na Direcção de Sistemas de Informação 
e passou à carreira de programador-analista, onde se 
mantém até hoje.

Praticante de diversas modalidades desportivas, dedi-
cou-se a partir dos anos 90 à prática de artes marciais 
e de desportos orientais, em especial do tai chi chuan. 
Este estilo de arte marcial é reconhecido também como 
uma forma de meditação em movimento e os seus prin-
cípios filosóficos remetem para o taoísmo e para a al-
quimia chinesa.

Na sua formação, foi aluno dos mais reputados mestres 
e participou em vários cursos e seminários em Portugal 
e no estrangeiro, sendo hoje instrutor de tai chi chuan 
credenciado pela Academia Artes Orientais Kyubudo 
Ryu, pela Federação Portuguesa Artes de Marciais e 
Desportos Orientais – Instituto Nacional Tao Budo e 
pelo Portugal Tai Chi Center. 

António Serra tem participado activamente na divul-
gação desta arte, associando-se a vários eventos e de-
monstrações, e foi convidado a participar, em 2008, na 
telenovela «Feitiço do Amor» com a actriz Maria João 
Abreu, à qual também deu formação. É também instru-
tor da modalidade no Grupo Desportivo e Cultural dos 
Trabalhadores da INCM desde 2002.M

A ARTE DE QUEM 
TRABALHA

CARTOON

A Direcção da ARINCM, em reunião realizada no dia 
13.01.2010, escolheu o seu futuro logótipo.

De entre os 19 projectos que alguns dos nossos colegas 
nos enviaram, escolhemos aquele que nos pareceu 
uma excelente composição, integrando os elementos 
essenciais de forma simples de modo a ser facilmente 
reconhecido entre muitos.

É um trabalho do nosso colega João José Ramalho 
Rosa, ao qual aproveitamos desde já para saudar e 
agradecer o seu artístico trabalho. A todos os outros que 
responderam ao nosso apelo, e que também quiseram 
colaborar, enviando-nos os seus trabalhos, agradecemos 
toda a disponibilidade e empenho, com a certeza de que 
futuramente outros desafi os aparecerão.M

NOVO LOGÓTIPO 
DA ARINCM
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Como já vem sendo habitual em época tão propícia 
ao convívio como é o Natal, organizou a INCM dois 
jantares para os seus colaboradores, um no Porto 
e outro em Lisboa, bem como tiveram lugar para 
os mais jovens as Festas de Natal, com a sempre 
esperada distribuição de brinquedos.

EVENTOS

JANTARES E FESTAS
DE NATAL

Todos estes eventos foram muito participados, tendo-
-se-lhes juntado outros elementos e colaboradores 
de empresas que regularmente prestam serviço na 
INCM. M

Festa de Natal Lisboa.

Jantar de Natal no Porto.

Festa de Natal no Porto.

Jantar de Natal em Lisboa.

A animação continuou no Jantar de Natal em Lisboa.

Festa de Natal Lisboa.
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BREVES
CONTABILIDADE RECONVERTE-SE 
AOS PADRÕES INTERNACIONAIS

A INCM deverá ter completado o processo de adap-
tação do seu sistema de contabilidade até 16 de Maio, 
convertendo-o assim ao Sistema de Normalização Con-
tabilística (SNC) e passando a reger-se pelos critérios 
internacionais. 

As mudanças a fazer implicarão um esforço de conversão 
considerável na Direcção de Finanças e Contabilidade, 
particularmente no seu sector de Contabilidade e Gestão, 
bem como na Direcção de Sistemas de Informação, com 
as reformulações necessárias do Sistema SAP. 

Com o processo em curso, a INCM cumpre o Decreto-Lei 
n.º 158/2009 de 13 de Julho, que visa converter os siste-
mas contabilísticos das empresas nacionais aos padrões 
internacionais, melhorando a comparabilidade e favore-
cendo as relações interempresas, sempre dependentes 
de sistemas de informação contabilística que permitam 
rápidas avaliações das posições dos parceiros.

O Plano Ofi cial de Contas deixa de vigorar, com a adop-
ção de um sistema contabilístico mais virado para a 
produção de boa informação para a gestão, sem des-
curar, naturalmente, os requisitos do apuramento de 
resultados para efeitos fi scais. 

O trabalho de readaptação do sistema está ser feito em 
parceria com a SoftINSA, do Grupo IBM, igualmente 
envolvida na reengenharia industrial em curso na em-
presa, que deverá reavaliar os processos de trabalho 
nas áreas gráfi ca e de produtos metálicos, com vista 
a maximizar as potencialidades de aumento de produ-
tividade resultantes do investimento tecnológico dos 
últimos anos.M

OFERTA DO LIVRO DO NOVO ACORDO 
ORTOGRÁFICO

Em Janeiro de 2010 a empresa ofereceu a todos os 
trabalhadores um exemplar do Novo Acordo Ortográ-
fi co da Língua Portuguesa, como forma de preparar os 
colaboradores e os serviços para as novas regras orto-
gráfi cas da língua portuguesa.

No âmbito da sua actividade editorial, a INCM editou 
esta obra em conjunto com a Associação dos Professo-
res de Português onde são apresentas todas as novas 
regras da ortografi a que passam a vigor em Portugal.

Além disso, diante da possibilidade de dupla grafi a no 
conjunto dos países de língua ofi cial portuguesa, apre-
senta-se aqui a ortografi a a utilizar em Portugal, em 
contextos formais, de acordo com o dicionário da Aca-
demia das Ciência de Lisboa.M
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IRENE VILAR E LUZ CORREIA 
HOMENAGEADOS EM EXPOSIÇÃO
DE MEDALHAS NA CASA DA MOEDA

Apresentação da exposição pela Dr.ª Maria Rosa Figueiredo, secretá-

ria-geral da FIDEM.

A Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) inaugu-
rou no passado dia 19 de Janeiro, no átrio da Casa da 
Moeda, uma exposição de medalha em homenagem a 
Irene Vilar e Luz Correia.

Ao colaborar na organização desta mostra, a INCM 
quer ajudar a divulgar a obra na área da medalhística 
dos escultores Irene Vilar e Luz Correia, cujas obras 
são um contributo fundamental para a medalhística 
portuguesa. Os escultores, desaparecidos em 2008, 
têm em comum o reconhecimento de qualidade de um 
trabalho excepcional em prol de uma arte que se perde 
no tempo.

A exposição é resultado da cooperação da INCM com 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 
mais propriamente com a Secção de Investigação e 
Estudos Volte Face – Medalha Contemporânea.

Parte das medalhas expostas foi produzida ao longo 
dos anos pela INCM, no âmbito da sua actividade, e 
representa uma pequena parte, mas muito importante, 
do seu acervo medalhístico.M

A IMPRENSA NACIONAL-CASA DA 
MOEDA PARTICIPOU NA WORLD 
MONEY FAIR 2010

A Imprensa Nacional-Casa da Moeda participou na 39.ª 
edição da World Money Fair  (WMF) que decorreu no 
Estrel Convention Centre, em Berlim, de 29 a 31 de Ja-
neiro, e que teve como convidado de honra a Casa da 
Moeda da África do Sul.

A WMF é a maior feira de moeda ao nível mundial e este 
ano contou com mais de 50 casas da moeda e bancos 
nacionais, muitas empresas fornecedoras de matéria-
-prima, onze associações da especialidade e mais de 
170 negociantes de moeda. No espaço, com cerca de 
7000 m2 foram recebidos durante a mostra mais de 
13 500 visitantes. 

No primeiro dia da exposição, apenas reservado a pro-
fi ssionais, decorreu um fórum técnico em que especia-
listas, fornecedores de matéria-prima e parceiros de 
negócio trocaram ideias e experiências sobre soluções 
técnicas, processos de fabrico inovadores, embalagens 
e controlo de qualidade. Na sexta-feira, dia 29, dia da 
abertura ao público, teve lugar o Media Fórum, onde a 
INCM participou com a apresentação do plano numis-
mático para 2010. No stand da INCM, dedicado à série 
Tesouros Numismáticos Portugueses foram expostas e 
disponibilizadas para venda as emissões de moedas de 
2009 e foram divulgadas as emissões do plano numis-
mático para 2010.M
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OUTRA MARGEM – ESTUDOS 
DE LITERATURA E CULTURA 
PORTUGUESAS, APRESENTADO
NO CENTRO NACIONAL DE CULTURA

A Imprensa Nacional-Casa da Moeda organizou no 
passado dia 2 de Fevereiro, na Galeria Fernando Pessoa 
do Centro Nacional de Cultura, a apresentação da obra 
Outra Margem – Estudos de Literatura e Cultura Portu-
guesas, da autoria de Ana Nascimento Piedade. 

Este livro, agrupa uma série de estudos dispersos em 
publicações de índole diversa — revistas, jornais, livros 
de actas — e ditos em vários lugares sob diferentes 
pretextos, na sua maioria, entre 2000 e 2007.

Presidiram à sessão Guilherme d’Oliveira Martins, pre-
sidente do Centro Nacional de Cultura, Professor Estê-
vão de Moura, presidente do Conselho de Administra-
ção da INCM e o Professor Eduardo Lourenço, a cargo 
de quem esteve o discurso de apresentação da obra

A encerrar a sessão, Ana Nascimento Piedade dirigiu 
agradecimentos aos intervenientes e aos presentes, em 
particular ao Professor Eduardo Lourenço e ao Profes-
sor Doutor Carlos Reis, reitor da Universidade Aberta, 
onde a autora lecciona, autores cuja obra confessou ter 
sido fundamental na sua formação.M

JOGOS DE PRAZER, DE VIRGÍLIO 
DE LEMOS APRESENTADO NA 
BIBLIOTECA DA IMPRENSA 
NACIONAL

Jogos de Prazer do poeta Virgílio de Lemos, foi apre-
sentado no dia 19 de Janeiro, pelas 18 horas, na biblio-
teca da Imprensa Nacional.

Esta obra é o 1.º volume de uma antologia dedicada a 
Virgílio de Lemos e aos seus heterónimos: Bruno dos 
Reis, Duarte Galvão e Lee-Li Yang. 

A apresentação esteve a cargo da organizadora do vo-
lume e do prefácio, Dr.ª Ana Mafalda Leite, que afi rmou: 
«Virgílio de Lemos é um criador-poeta no sentido ple-
no (...). Nele todas as formas de arte se conjugam para 
uma totalidade: o Poema. Virgílio de Lemos é a sua po-
esia.»

Além do autor e da organizadora da obra, participaram 
também no evento o Presidente do Conselho de Admi-
nistração da INCM, Professor Estêvão de Moura, e o 
Dr. António Mega Ferreira, que leu alguns poemas do 
autor. De salientar que a sala da Biblioteca foi peque-
na para acolher todos os que quiseram estar presentes 
nesta iniciativa.M

MORABITINO DE D. SANCHO II 
RECEBE PRÉMIO NA ALEMANHA

O Morabitino de D. Sancho II recebeu durante a World 
Money Fair, em Berlim, o Prémio de Melhor Moeda Co-
memorativa Portuguesa de 2009, atribuído pelo Fórum 
dos Numismatas.

A moeda de ouro foi disponibilizada ao público em Se-
tembro de 2009 e inaugura a série Tesouros Numismá-
ticos Portugueses, tem o valor facial de 1,50 euro e é da 
autoria de Rui Vasquez.

O Morabitino é um dos mais belos e raros exemplares 
da numismática portuguesa. Foi capa e tema central do 
Matriz de Setembro de 2009.M




