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Faz parte do objecto estatutário da INCM, entre outros, a «autenticação
dos artefactos de metais preciosos». Com vista à prossecução do seu
fim estatutário a empresa está dotada de uma estrutura tripolar, situada
em Lisboa, Porto e Gondomar, orgânica e tecnicamente competente, as
Contrastarias. Porque nem tudo o que luz é ouro e cedo foi sentida a necessidade de certificar a qualidade destes produtos, logo no ano de 1882, foi
criado este serviço oficial, através de Carta de Lei do rei D. Luís.
Este mercado, pelo elevado valor dos metais preciosos (potenciado pela
crescente valorização do preço do ouro e da prata), pelo lucro envolvido
nas transacções, pela extrema dificuldade dos agentes económicos em
avaliar o valor intrínseco das peças, foi desde sempre propício à prática
de actividades ilegais e criminosas associadas à falsificação, fraude fiscal,
contrabando, burla, entre outros ilícitos.
Deste modo, Portugal, com o seu sistema de contraste obrigatório e independente – Hallmarking – respeitando os princípios Comunitários do
Reconhecimento Mútuo e da Livre Circulação, faz parte de uma maioria
de países da UE que pretende credibilizar o sector, oferecendo os mais
altos padrões de garantia de qualidade aos consumidores, promovendo
a concorrência leal entre os agentes económicos e o cumprimento das
obrigações fiscais.
Em 2009, o sector confrontou-se com a entrada em vigor do Regulamento
do Reconhecimento Mútuo. Os produtos provenientes do EEE, estando sujeitos a um «regime de autorização prévia» traduzido na garantia de qualidade conferida através do ensaio e marcação das peças antes de serem
colocadas no mercado, passaram a obedecer a critérios mais exigentes e
a uma maior transparência nos procedimentos e decisões, o que resultou
numa segurança acrescida para os agentes económicos.
A actividade é regulada pelo «Regulamento das Contrastarias», em vigor
desde 1979, revelando uma evidente desactualização face às profundas
transformações verificadas no sector e na sociedade nos últimos tempos.
As Contrastarias devem acompanhar a evolução dos tempos, do mercado,
estar atentas às necessidades dos seus clientes e gerir a sua actividade de
forma sustentável e empreendedora.
Neste contexto, a INCM, tendo em conta a orientação formulada em assembleia geral, as «Bases de actuação estratégica 2008-2010» acordadas
com o accionista e, mais recentemente, um novo modelo de governação
baseado em unidades de negócio que permite dinamizar e proporcionar
uma mais eficiente capacidade de resposta a um mercado cada vez mais
exigente, estabeleceu como uma das suas prioridades a «reestruturação
do serviço de contrastarias».
Com vista à modernização da actividade, as Contrastarias da INCM pretendem, em linha com as soluções mais avançadas das suas congéneres
europeias, propor e implementar a reformulação do seu modelo de negócio, assegurando o seu equilíbrio económico-financeiro. Para tal continuo
a contar com o profissionalismo e dedicação dos colaboradores cujo empenhamento reconheço e agradeço!
Pedro Garcia Cardoso
Vogal do Conselho de Administração
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A NOVA UNIDADE
EDITORIAL
Procura do equilíbrio económico-financeiro, mas também o desenho
de processos que garantam um adequado relacionamento com os cidadãos.
A estratégia editorial tem por base a
missão atribuída à INCM: i) no âmbito
dos seus estatutos, a edição de obras
de elevado interesse cultural que permitam salvaguardar a memória colectiva; e ii) das orientações estratégicas de gestão, chegar a um público
mais vasto de forma a alargar a sua
capacidade de oferta tendo em vista
um necessário equilíbrio económico-financeiro das suas contas.
A procura do equilíbrio económico-financeiro, mas também o desenho
de processos que garantam um adequado relacionamento com os cidadãos (enquanto público leitor) e com
os autores (que assegurem a qualidade
da obra editada) estiveram na base do
quadro conceptual para a formulação
da estratégia editorial para a INCM.
Como linhas mestras da estratégia
editorial a seguir no ano de 2010 e
seguintes, salientam-se:
- As edições críticas e mais analíticas
darão origem em várias obras a edições de boa qualidade editorial e de
preço menos elevado (sem aparatos
críticos, apenas pequenas introduções. Formatos mais económicos e
maiores tiragens);
- Será criada uma colecção dedicada
aos clássicos da literatura infantil e
juvenil. Esta é uma área que não se
encontra coberta pelo catálogo actual da INCM. É uma boa opção para
promover o alargamento de público e
para fixar a marca INCM nos leitores
do futuro. Esta colecção deverá ter
um preço suficientemente competitivo para se poder constituir como
uma opção de compra para os pais.
Grande literatura infantil. Sempre
em português;
- Uma colecção dedicada à ilustração clássica portuguesa vai merecer
a nossa atenção. Mais uma vez, não

se afastando a INCM da sua missão,
estará a alargar o seu público pela diversificação do catálogo;
- Uma colecção dedicada a aspectos
de cidadania (a língua, direitos, deveres, consumo, política, legislação
explicada, etc.) vai merecer especial
atenção por parte dos nossos editores. Deverá ser orientada para o grande público, com baixo preço, design
comercial de qualidade. O livro sobre
o acordo ortográfico é o primeiro
exemplo desta orientação;
- A colecção dedicada à «Arte e artistas portugueses» vai ser reavivada. A
INCM nos anos 80 teve uma importante actividade editorial neste segmento. É importante retomar essa
orientação;
- Uma colecção de «Clássicos portugueses ilustrados». Textos de grande qualidade e devidamente fixados,
com a participação dos mais relevantes artistas plásticos portugueses.
Uma colecção em capa dura.
Está igualmente prevista a produção de projectos institucionais, em
co-edição ou sem chancela INCM.
Uma reputação decorrente do conceito de «editora do Estado» de «livros de
cultura», que abre um largo caminho
para o desenvolvimento de projectos

institucionais (grandes empresas, instituições públicas e, sobretudo, municípios), como «gestor de projectos editoriais», que se poderão constituir com
uma significativa fonte de receita (porventura a maior) nos próximos anos.
A reestruturação da função editorial
da INCM, com a criação da unidade
de negócios editoriais, a UED, teve em
vista a operacionalização desta estratégia. A área de Marketing e Vendas
da UED tem como uma das suas principais missões o desenvolvimento de
projectos especiais. Aliás, toda a melhoria da performance comercial do livro é uma preocupação primordial da
nova estrutura aprovada pelo CA.
A INCM é representada desde o início
do presente ano por uma distribuidora de livros cujo principal objectivo
é melhorar o problema da ausência
de uma distribuição eficaz, que apenas uma distribuidora interveniente e bem conhecedora do mercado
pode garantir. A partir de agora será
possível encontrar mais facilmente
os nossos livros em todo o país e em
alguma grande distribuição. Estamos
em crer que esta opção comercial
contribuirá para melhorar a conta de
exploração da actividade editorial.M

A EMPRESA
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SATISFAÇÃO DO CLIENTE
SUPERA A META
EM 2009

A classificação global obtida é de 7,6 pontos, para um objectivo de 7,5
numa escala de 1 a 10.
A satisfação dos clientes – compromisso que a INCM
assumiu, ao avançar com o processo de certificação –,
vindo de níveis já relativamente elevados, superou em
2009 as próprias metas que haviam sido traçadas, revelam os resultados do último inquérito anual.
Para 2009, o inquérito estendeu-se a todos os sectores
de actividade da empresa.
A classificação global obtida é de 7,6 pontos, para um
objectivo de 7,5, numa escala de 1 a 10. O índice de satisfação na Moeda e Produtos Metálicos foi de 8 pontos,
quando o objectivo visado era de 7,5. A frequência das
respostas só autoriza a generalização ao conjunto da
população no segmento dos clientes particulares nacionais, onde o valor obtido foi precisamente 8.
Nas Publicações Oficiais, o índice médio foi de 7,4 pontos. Como este sector foi pela primeira vez sondado,
não havia comparação e meta possível de estabelecer
com algum realismo. É o mesmo valor do índice de satisfação do caso particular dos clientes assinantes do
Diário da República Electrónico, o único subgrupo neste
mercado cuja frequência de respostas permite a generalização segura para a respectiva população.
A avaliação da satisfação dos clientes das Contrasta-

rias de Lisboa e do Porto, desenvolvida em processo
autónomo e fazendo a transposição para a métrica de 1
a 10, foi respectivamente de 7,6 e 7,7, em linha com os
resultados da avaliação global da empresa.
O inquérito anual permite, porém, à empresa mais do
que conhecer o grau de satisfação. A apreciação da
imagem da INCM e os atributos das respectivas áreas
de negócio podem igualmente ser medidos com base
em perguntas específicas. Assim, é de salientar o termo «confiança» como o mais pontuado pelos clientes,
tratando-se de identificar a marca INCM, e recolhe-se
como matéria a ponderar o facto de «inovação» ser o
menos pontuado.
Os produtos e serviços da empresa são avaliados como
«bons», mas a «acessibilidade», no caso da moeda,
a «acessibilidade» e o «preço», no caso do livro, e o
«tempo de resposta no atendimento», no caso dos
anúncios no DR, são áreas a estudar, como requerendo
melhoria.
Outro resultado do inquérito foi medir o grau de fidelização, muito elevado, mas conseguiu-se ao mesmo tempo identificar um conjunto de 20 % a 30 % dos clientes
sobre os quais a empresa terá de desenvolver acções
especiais com vista à sua fidelização.M

PESSOAS
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38 ANOS
«COM A MINHA GENTE»
timas duas décadas, houve mudanças tão significativas que não são
passíveis de comparar com a INCM
do passado. Compreende-se, pois no
início da junção das empresas houve
necessidade de «arrumar a casa». As
condições precárias de trabalho e as
próprias pessoas começaram a ter
uma nova vida.
Hoje somos uma nova INCM, cujo
lema é «A tecnologia ao serviço
do cidadão», mas somos também
«Um mundo de valores». Os meus
parabéns aos criadores dos lemas
seleccionados.
M – Veio para a INCM por alguma razão especial?

Lucília Norim recorda o relógio de ponto ou «sempre a horas».

«No decorrer destas últimas duas décadas, houve
mudanças tão significativas que não são passíveis
de comparar com a INCM do passado.»
Tinha 21 anos quando em 21 de Janeiro de 1972 começou a trabalhar na
Contrastaria do Porto. Lucília Fernanda Cardoso Torres Norim é a mais antiga trabalhadora das Contrastarias.
Desde 1999 que é subchefe da Secção
de Recepção e Secretaria da Contrastaria do Porto.
A Matriz foi falar com ela para ouvir
a sua história e saber a sua opinião
sobre a empresa à qual dedicou a sua
vida.
M – Lucília, quando entrou na INCM?
Que idade tinha?
Lucília Norim (LN) – Entrei em Janeiro de 1972, para a Casa da Moeda, tinha 21 anos. Nesse mesmo ano, a 4
de Julho, deu-se a junção com a Imprensa Nacional e nasceu a Imprensa

Nacional-Casa da Moeda, E. P., onde
estou há 38 anos.
M – Qual o seu percurso na empresa,
trabalhou sempre na Contrastaria?
LN – Quando fui admitida na Casa da
Moeda, entrei como auxiliar de tesouraria. Já na INCM e após a reestruturação de carreiras, a primeira categoria
que me atribuíram foi a de escriturário-dactilógrafo. Depois ao longo da carreira seguiram-se outras como terceiro
empregado, praticante de secretaria,
administrativa, etc., etc. Actualmente
sou subchefe de recepção e secretaria
na Contrastaria do Porto.
M – A empresa era muito diferente da
INCM de hoje?
LN – De facto no decorrer destas úl-

LN – A principal razão era ganhar o
meu dinheirinho, e se possível num
trabalho onde me sentisse bem. Vivi
sempre num concelho onde a principal arte era a ourivesaria (Gondomar), e quando tive conhecimento
desta vaga na Contrastaria do Porto,
resolvi partir, sem medo, para o meu
primeiro emprego.
Toda a minha vizinhança era ourives,
o meu avô e o meu pai tinham sido
ourives e eu ia trabalhar para ourives. Pensei: se conseguir este emprego «estou com a minha gente»,
consegui e aqui estou até hoje.
M – Quer dizer-nos quanto veio ganhar por mês quando entrou?
LN – O meu primeiro vencimento,
mensal, foi de 1900$00, pago em notas e moedas, dentro de um envelope
azul.
M – Como é estar a trabalhar numa
empresa em que a sede, centro de
decisão, é em Lisboa?
LN – Penso que o facto de a Empresa ter sede em Lisboa não é motivo
para que as coisas não funcionem.
Hoje em dia, já se confrontam ideias,
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opiniões, sugestões, entre as várias
hierarquias, o que contribui para que
o resultado final seja o melhor para a
empresa e para os trabalhadores. No
entanto, há ainda algumas coisas que
se perdem pelo caminho.
M – Como era o ambiente na Contrastaria antes do 25 de Abril?
LN – Para mim a política passava-me
ao lado e como tal eu achava que não
se passava nada ou quase nada. Os
funcionários, a maioria já com alguma idade e um ar muito importante,
só conversavam entre si. Os mais novos, como eu, fazíamos os trabalhos
que nos mandavam e pouco mais.
Depois do 25 de Abril e após alguns
tempos um pouco agitados, lembrome que fomos pressionados pelo
COPCON, boicotados por um grupo
de ourives que barravam à porta a
entrada das peças para legalização,
começou finalmente a notar-se uma
mudança a todos os níveis.
M – A Contrastaria do Porto era uma
«delegação familiar», havia relações
familiares entre os trabalhadores?
LN – Eu não chamaria delegação familiar mas sim um local de trabalho
onde havia trabalhadores com relações familiares, e continua a haver,
como em qualquer grande empresa.
M – Qual a evolução no tipo de trabalho feito na Contrastaria ao longo da
sua carreira?
LN – Para responder a esta pergunta,
recuei no tempo algumas dezenas de
anos e recordei então as barulhentas
e pesadas máquinas de escrever e
de somar, o candeeiro de secretária
para os dias escuros de Inverno. O
papel químico, azul ou preto, sempre que havia necessidade de fazer
cópia dos documentos, os livros de
registos manuscritos, com enormes
páginas. O «sempre a horas» relógio
de ponto e tantos outros materiais e
meios de trabalho.
E hoje?... Hoje tudo foi substituído por
novas tecnologias que facilitam, eu
diria a 100 %, todo o nosso desempenho. O desempenho foi também facilitado com formação, que a empresa
proporciona a todos os trabalhadores,
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dando-nos assim ferramentas para
melhor cumprimento das funções,
com o consequente enriquecimento a
nível profissional e pessoal.
M – Ao longo destes anos nunca pensou em deixar a INCM?
LN – Não, senti-me sempre bem e
quem está bem deixa-se estar como
diz o velho ditado popular.

M – Tem recordação de um momento
especial que tenha passado aqui na
empresa? Bom ou mau?
LN – Naturalmente que em 38 anos
de carreira tive bons, menos bons e
até maus momentos. Todos foram
importantes, uns mais outros menos
mas aprendi muito com esses momentos, que hoje recordo, uns como
simples lembrança, outros como
eternas recordações.

M – Ao fim de tantos anos de trabalho,
seguramente já pensou na reforma, o
que pensa fazer quando se reformar?

M – Que conselho daria aos mais novos que entram hoje para a empresa?

LN – Estou seriamente a pensar na
minha reforma para este ano e espero ter ainda muitos e bons anos para
a gozar e ter tempo para fazer tudo
aquilo que gosto.

LN – Empenhem-se, mostrem o que
valem e não se esqueçam que são
parte de uma empresa em franco
progresso, onde o vosso futuro pode
vir a ser promissor.M

«Os funcionários,
a maioria já com
alguma idade e um ar
muito importante, só
conversavam entre
si. Os mais novos,
como eu, fazíamos
os trabalhos que nos
mandavam e pouco
mais.»

Cartão de funcionário, 1972.

O livro de registos manuscritos, ao lado das máquinas de escrever e de somar.

PESSOAS
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ANTÓNIO MIGUEL
MATEUS (1910-2010)
Marcou gerações de aprendizes, que orientou com o seu saber,
exemplo e dedicação.

Mestre António Miguel Mateus.

Escola Tipográfica da Imprensa Nacional.

António Miguel Mateus nasceu em
Lisboa, na freguesia de Santa Isabel,
em 21 de Maio de 1910. Filho de um
segundo-sargento da Armada, António
Manuel Mateus, e de uma dona de casa,
Adelaide Jesus Vieira Mateus, viveu
em Campo de Ourique e frequentou o
Liceu Central de Pedro Nunes.

42 anos de serviço, foi nomeado mestre
da Escola, onde ficou até 1 de Julho de
1971, data em que se aposentou.

Em 4 de Janeiro de 1927 foi admitido,
por concurso documental, como aprendiz de compositor da Escola Tipográfica.
Durante cinco anos frequentou a Escola, que terminou em 15 Março de 1931
com excelente aproveitamento. No dia
seguinte foi promovido a oficial de compositor e começou a desempenhar a
sua carreira no quadro de pessoal da
Imprensa Nacional.
Em Junho de 1933 casou com
Dionorah Matos Santos d’Almeida e
continuou a sua carreira como compositor. Em 1938, foi promovido a
subchefe de secção e em 1948 a chefe de secção Tipográfica.
Em 1949, por nota de serviço, foi colocado como contramestre da Escola
Tipográfica, tendo em 4 de Março de
1951 sido nomeado definitivamente
nas funções. Em finais de 1969, com

Mestre Mateus, nome pelo qual era conhecido pelos alunos e colegas de trabalho, é lembrado por todos como um
exemplo de competência técnica, rigor
deontológico e pedagógico. Marcou gerações de aprendizes, que orientou com
o seu saber, exemplo e dedicação.
A Escola de Composição da Imprensa
Nacional foi criada em Janeiro de
1845, com o objectivo de dar formação especial a aprendizes de compositor. Foi nomeado para dirigir a Escola
o tipógrafo João Manuel de Freitas.
Em 1854 as instalações da Escola foram ampliadas e em Julho de 1858 a
sua existência foi regulamentada.
A Escola continuou sempre a sua actividade desde meados do século XIX
embora tenha tido alguns períodos
de inactividade que coincidiram com
alterações políticas e sociais. Em
meados dos anos 80 do século XX, a
escola foi desactivada. A introdução
de novas tecnologias, como a fotocomposição, deu origem a reconver-

sões profissionais, o que determinou
o fim da Escola.
Depoimentos de antigos alunos da
Escola e do Mestre Mateus:
Porfírio Alves, aprendiz de 1949
a 1953
A família do Sr. Miguel Mateus sempre
foi alvo da admiração e consideração
por parte dos seus vizinhos, nos quais se
incluíam os meus familiares.
A minha entrada na Escola de Composição da IN, em Novembro de 1949,
teve forte influência da sua personalidade e do seu contacto com o meu pai.
Durante os quatro anos de aprendizagem tive ocasião de me aperceber das
qualidades de um autêntico Mestre. Na
continuidade da nossa actividade profissional na empresa, onde num certo período
cheguei a desempenhar o papel de contramestre da Escola sob a sua «batuta»,
reforcei a admiração pelo Mestre, devido às suas altas competências técnicas,
pedagógicas e humanísticas, sempre
presentes nos contactos com quem com
ele aprendia, trabalhava ou convivia.
A figura e o carácter do Mestre Miguel
Mateus sempre constituíram na empresa exemplo de Homem nobre e
impoluto.
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Aqui fica esta humilde homenagem a
um Homem Ímpar, que dedicou toda
a sua vida à família e ao trabalho,
sendo um exemplo para todos nós,
jovens ou adultos.
Francisco Nascimento, aprendiz
de 1961 a 1965
Foi com muita felicidade que tomei
conhecimento que a nossa Empresa,
se propôs homenagear um dos seus
mais ilustres trabalhadores. Quando
com 14 anos se entra no mundo do
trabalho e encontramos um Mestre
como o Sr. Miguel Mateus, pudemos
agradecer a sorte que tivemos. Um
homem que com a sua sabedoria
sabia transmitir os seus ensinamentos, fazendo de todos nós que frequentámos a Escola Tipográfica da
Imprensa Nacional hoje INCM, profissionais de muito mérito. O Mestre
que nos aconselhava, que nos ouvia e
que nos mostrava com o seu exemplo
o caminho da dignidade, da seriedade, da ética e da amizade. Um grande
pedagogo que formou muitas gerações de homens, que de certeza lhe
estarão eternamente gratos, obrigado Mestre Miguel Mateus!
Benjamim A. F. Godinho, aprendiz
de 1966-1970
Homenagear a figura do Mestre Mateus,
quando se aproxima a data do 100.º aniversário do seu nascimento, é um acto
da mais elementar justiça para todos
os que tiveram o privilégio de com ele
Almoço de homenagem ao mestre, 1972.
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privar. Sob um aparente ar austero,
exibia um humanismo sem paternalismos; a atenção e compreensão para
os nossos problemas, a disponibilidade para ouvir e aconselhar afavelmente, eram características que, a par
das qualidades técnico-pedagógicas,
marcaram gerações de jovens adolescentes e foram determinantes no
respectivo crescimento como homens
e profissionais.
O seu carácter impoluto e a sua verticalidade afastaram-no de grupos
de influência e de jogos de poder.
Saiu quando entendeu, pelo seu pé,
sem empurrões, embora magoado.
A empresa ficou mais pobre. Foi um
homem que deu muito mais do que recebeu. Que esta pequena homenagem
possa transmitir às novas gerações o
reconhecimento da sua verdadeira dimensão, tal como nos faz mergulhar
no turbilhão das emoções.
João Candeias do Carmo, aprendiz de 1961 a 1969 (com três anos
de serviço militar)
Será sempre o «meu mestre»!
Falar de António Miguel Mateus é falar
do Mestre e do amigo. Mestre na sabedoria, Mestre na humildade, Mestre no
ensino e nos princípios que defendia e
que fazia transbordar, a pontualidade,
a aplicação e a assiduidade no trabalho,
o respeito pelos outros, a solidariedade.
Algumas vezes me ralhou e chamou à
atenção, dando-me conselhos, passado
pouco tempo estava tudo ultrapassa-

do, esquecido. Ainda hoje reconheço a
importância que teve na moldagem da
minha forma de ser e estar na vida profissional, porque serei dos poucos que
me mantive na área das Artes Gráficas
até aos dias de hoje.
Mestre Mateus não era um mestre austero mas sim disciplinador, exigia qualidade e responsabilidade no trabalho
de cada um e foi por esta conduta que
a Escola de Composição da Imprensa
Nacional deixou, até à sua extinção,
tantos profissionais de qualidade espalhados pelo País.
Após eu ter saído da Imprensa Nacional,
cruzava-me amiúde com ele, éramos
vizinhos, em Campolide e foi um amigo
sempre preocupado com a minha situação profissional, primeiro no Diário de
Lisboa e depois no Diário de Notícias.
Um abraço a todos os meus ex-companheiros de trabalho e parabéns a quem
se lembrou desta justa homenagem
dos 100 anos do nascimento do «meu
mestre»! M

Mestre
António
Miguel
Mateus.
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CONTRASTARIAS

DEZ ANOS
DE MODERNIZAÇÃO
TECNOLÓGICA TRAZEM
ÀS CONTRASTARIAS
RECONHECIMENTO
INTERNACIONAL
Ambos os laboratórios foram, entretanto, acreditados no Instituto
Português de Acreditação (IPAC) para os ensaios de ligas de metais
preciosos e ligas de latão e curponíquel.

As Contrastarias da INCM atravessaram na última década um período de intensa melhoria das suas instalações laboratoriais, em equipamentos de análise e em
tecnologia de informação. Na mira de todo o processo
esteve, e mantém-se, o objectivo de prestar aos clientes um serviço mais eficiente, com o acréscimo de ter a
qualidade reconhecida.
As melhorias técnicas acompanharam a evolução
dos padrões internacionais, estando agora implementados todos os requisitos da norma NP EN ISO/
IEC 17025:2005.

Laboratórios das contrastarias onde são realizados testes físicos
e químicos aos metais nobres.

Ambos os laboratórios foram, entretanto, acreditados
no Instituto Português de Acreditação (IPAC) para os
ensaios de ligas de metais preciosos e ligas de latão e
curponíquel.

CONTRASTARIAS
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O IPAC, por seu turno, é signatário tanto do Acordo de
Reconhecimento Mútuo da European Cooperation for
Accreditation (EA) como da International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC), o que situa as
Contrastarias da INCM ao nível dos padrões normativos internacionais mais exigentes.
Os laboratórios encontram-se equipados para a realização de ensaios não destrutivos de ligas metálicas por
fluorescência de raios X e ensaios químicos, nomeadamente ensaios de ligas metálicas por espectrometria
de emissão de plasma (ICP-AES), segundo métodos
internos desenvolvidos pelos laboratórios, ensaios de
ligas de prata por potenciometria, segundo a norma
ISO 11427, e ensaios de ligas de ouro por copelação
(ensaio de fogo), segundo a norma ISO 11426.
Com a perspectiva da satisfação do cliente, foram também desenvolvidos e implementados métodos internos
com tomas de ensaio muito reduzidas (cerca de 10mg
de ouro e 100 mg de prata), para os quais os laboratórios se encontram acreditados.
Com todas estas evoluções, ao reconhecimento nacional
somou-se o reconhecimento externo, que resultou das
participações da INCM em ensaios envolvendo vários
laboratórios internacionais, onde o seu desempenho foi
muito bom, garantindo-se assim a comparabilidade dos
resultados entre os laboratórios participantes.
Adquirido esse patamar de reconhecimento, as
Contrastarias implementaram um sistema permanente de controlo interno da qualidade, que permite aferir
diariamente o cumprimento dos padrões de serviço exigidos pela acreditação.
Além do controlo diário, ferramenta fundamental de
gestão, também outras são recorrentes, como as auditorias internas e externas, as segundas a cabo do
próprio IPAC. Estas permitem à INCM conhecer melhor o nível de funcionamento da sua organização, mas
também têm um poderoso efeito formativo aos mais
diversos níveis, obrigando a agir pró-activamente na
melhoria da gestão dos laboratórios.M

Caixa de punções com as marcas convencionadas para Portugal.
Marcação do contraste nas peças.
Pormenor do contraste numa barra de ouro.

Portugal assinou a Convenção dos Metais Preciosos em 1982. A presença de Portugal no Comité
Permanente da Convenção é assegurada pelas
Contrastarias, isto é, pela INCM.
Os países signatários da Convenção têm um regime
de marcação dos metais preciosos idêntico entre si,
possuindo o mesmo tipo de ensaios laboratoriais e
marcação, conseguindo igual garantia de qualidade.
Cada país signatário indica quais as contrastarias do
seu país que autoriza a efectuar o controlo dos artefactos de metais preciosos, a aplicar o seu próprio
punção e a marca comum de controlo.
CCM — common control mark, marca aplicada pelos países signatários da Convenção dos Metais
Preciosos, a sua utilização é aprovada e aceite por
todos os países aderentes. A CCM permite aos artefactos de metal preciosos que a possuam circular
livremente nos países signatários desta Convenção
sem necessidade de serem sujeitos a uma nova
marcação.
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A EMPRESA

APOSTA NOS NOVOS
PRODUTOS DE SEGURANÇA
TROUXE BONS
RESULTADOS EM 2009
O aumento foi basicamente determinado pela evolução da actividade gráfica,
e, neste sector, muito em particular, pelos produtos mais sofisticados.
A INCM aumentou, em 2009, o seu volume de negócios
para 84 milhões de euros, uma subida de 22 % em relação ao ano anterior, revela o apuramento de resultados
já constante do relatório e contas.
O aumento foi basicamente determinado pela evolução
da actividade gráfica e, neste sector, muito em particular, pelos produtos mais sofisticados, como os cartões
poliméricos, envolvendo, como é caso do novo cartão
de cidadão, uma actividade industrial gráfica de segurança muito acentuada, com uma forte componente de
tecnologias de informação e com uma importante componente de serviços, na recolha de informação, logística e distribuição.
Hoje, dois terços da actividade da INCM estão concentrados neste sector, aquele que mais importações tecnológicas realizou nos últimos anos.
Destacou-se ainda, em 2009, um forte crescimento da
Unidade de Moeda e Produtos Metálicos, tanto na moeda
de acabamento normal, como na moeda de acabamento
especial.
As Unidades de Contrastarias e de Publicações Oficiais
tiveram evoluções negativas, reflectindo o ambiente de
negócios no mercado menos favorável.
A Unidade Editorial teve uma evolução positiva, sendo
embora o seu peso no conjunto do volume de negócios
da INCM pouco significativa.

Os produtos gráficos de segurança e os produtos metálicos são duas
áreas onde o crescimento positivo se verificou.

Os indicadores de rentabilidade do accionista foram
muito positivos, com a rentabilidade dos capitais próprios a aumentar de 5,6 % para 13,4 %, e a distribuição
de resultados em dividendos a subir de 60 % para 70 %,
representando estes, face aos capitais próprios, 9,3 %,
quase três vezes mais do que em 2008. Os resultados
líquidos atingiram 11,4 milhões de euros. Estes resultados foram em grande parte devidos a uma melhoria
de eficiência na afectação de recursos e ao aumento do
volume de negócios.

O êxito da aposta em produtos com uma mais extensa
cadeia de valor e tecnologicamente avançados, tirando
partido das novas tecnologias de informação, estratégia
que a INCM vem prosseguindo desde há alguns anos,
é testemunhado pelos resultados obtidos em 2009.
A INCM está assim, hoje, apetrechada para responder
às necessidades da sociedade em geral, e do seu principal parceiro, em particular, as administrações públicas,
em termos de poder oferecer os mais modernos e seguros documentos de identificação.M

A EMPRESA
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TOMADA DE POSSE DA CT
«A empresa tem tido uma actividade em contra ciclo com a do país.
A estratégia adoptada está a dar frutos e as pessoas que trabalham
na INCM dão o seu melhor.»

Mário Alcântara; Ana Filipa Lopes.

Mesa da tomada de posse.

No passado dia 7 de Abril tomaram
posse os membros eleitos em 12 de
Fevereiro para a Comissão de Trabalhadores da INCM (CT) e Subcomissão
do Porto.
A cerimónia, que decorreu no refeitório
da Imprensa Nacional, foi convocada
pela Comissão Eleitoral (CE), Vitorino
Delgado, Ricardo Neves e António
Delgado, e contou com a presença
de Renato Leitão, em representação
da Administração, com Maria José
Baltazar, do DRH, e com Alexandre
Crespo da CT cessante.
Vitorino Delgado, da CE, presidiu
ao evento e apresentou os resultados do acto eleitoral publicados no
Boletim do Trabalho e Emprego de
29 de Março de 2010. Após o balanço
do processo eleitoral, procedeu-se à
tomada de posse, em que os eleitos
assinaram o livro de actas.
Os sete novos membros da CT eleitos
para um mandato a decorrer no biénio 2010-2011, foram chamados pela

ordem pela qual foram eleitos, Mário
Alcântara, Ana Filipa Lopes, Fernando
Loureiro, Albino Paulo, Paulo Ricardo,
Orlando Enfermeiro e Paulo Oliveira.
Para a Subcomissão do Porto, três eleitos, David Quintela, Joaquim Teixeira
e Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, eleito para a CT, resignou a favor do seguinte da sua lista, Altamiro Dias, que
também tomou posse.

centou «Faço votos para que a nova
CT tenha uma perspectiva positiva
e um diálogo sério. Não há interesse
em criar situações que sejam contra o
interesse de quem trabalha na INCM.
É preciso ter uma visão moderna da
situação e podem contar com a disponibilidade da administração para trabalhar convosco e criar riqueza para
distribuir por todos nós.»

Estiveram presentes vários convidados,
nomeadamente Libério Domingues,
da Comissão Executiva do Conselho
Nacional da CGTP, Joaquim Silva,
da Direcção do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Celulose,
Papel, Gráfica e Imprensa, e membros
da CT da Caixa Geral de Depósitos.

O dirigente sindical: «Os elementos
agora eleitos só podem trabalhar com
o apoio de todos os trabalhadores. O
Sindicato sempre colaborou com os
representantes dos trabalhadores
nomeadamente com a CT, estamos
disponíveis para continuar esse trabalho. Os desafios são muitos e só
com espírito de trabalho colectivo se
consegue dirigir o barco.»

De seguida foram feitas várias intervenções pelos membros da mesa e
por convidados. Renato Leitão referiu
que «A empresa tem tido uma actividade em contra-ciclo com a do País.
A estratégia adoptada está a dar frutos e as pessoas que trabalham na
INCM dão o seu melhor.» e acres-

Mário Alcântara referiu que espera
que a CT agora eleita promova a união
de todos os trabalhadores. No final
os participantes na cerimónia foram
convidados a participar num Porto de
Honra.M

RECURSOS HUMANOS
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OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES

SABE QUANTO CUSTA A SUA FALTA?

Breve resenha

Programa de combate ao absentismo

A constante preocupação dos pais, sobretudo quando se
encontram a trabalhar, em ocupar os seus filhos durante o
período de férias escolares não é alheia à INCM.
Os programas de Verão promovidos pela empresa remontam
ao ano de 1975, quando através da criação de uma «creche
provisória», conforme designado à época, a INCM passou a
assegurar a existência de um espaço interno destinado a ocupar os filhos dos trabalhadores, que até então circulavam livremente pelas áreas laborais.

É com agrado que constatamos que o absentismo tem vindo
a diminuir, no entanto, apresenta ainda um nível elevado,
por isso, iremos implementar brevemente um programa de
combate ao absentismo.
De acordo com o absentismo apurado em 2009, faltaram
diariamente, em média, 38 colaboradores e se considerarmos a totalidade das ausências, esse número ascende
a 56 colaboradores. M

Em 1979, tem lugar a primeira actividade efectiva de «idas à praia»,
tendo-se integrado as crianças nas colónias de férias do Centro
Paroquial de S. Mamede e da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
Somente em 1984, devido ao número cada vez maior de participantes, se iniciou o programa OTL/Praia, totalmente planeado e executado pelos recursos internos da INCM.
Desde essa data, outras actividades foram levadas a cabo:
campos de férias fechados, ocupação de filhos de trabalhadores na empresa, cursos de línguas no estrangeiro, concursos de trabalhos, etc.
E a procura de alternativas e soluções, para os meses de
Julho e Agosto, continua a ser uma premissa. Por isso, estamos já a planear os programas OTL para o Verão de 2010, que
contamos divulgar logo que sejam aprovados superiormente.
Iremos manter algumas propostas, mas surgirão novos espaços, novas aventuras, que irão certamente ao encontro
das expectativas de todos os participantes. Vamos, mais
uma vez, fazer desta iniciativa um Sucesso!M

SAÚDE ORAL
Rastreio
Nos dias 23 e 25 de Fevereiro realizou-se o rastreio de Saúde
Oral, que decorreu nos postos médicos é com satisfação que
divulgamos as conclusões mais relevantes:
• 99 % dos colaboradores visitam regularmente o dentista,

pelo menos uma vez por ano;
• 60 %, além da escovagem, fazem uma utilização regular do

fio dentário.
Constataram os médicos estomatologistas que realizaram
o rastreio que desde o início da convenção com os Serviços
Sociais, há perto de 15 anos, se verificou uma melhoria significativa da Saúde Oral dos colaboradores da INCM.
Concluíram ainda, que na situação actual, o estado da Saúde
Oral pode ser considerado bom a muito bom, com hábitos de
higienização bastante elevados.M

RECURSOS HUMANOS
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MEDICINA DO TRABALHO

OBJECTIVO DA FORMAÇÃO NA INCM

Consultas de medicina do trabalho
Os serviços de Medicina do Trabalho para os colaboradores
de Lisboa funcionam nos postos médicos da IN e da CM e
desenvolvem um conjunto de actividades para dar cumprimento às disposições legais.
Os gráficos seguintes sintetizam o trabalho levado a efeito
durante o ano de 2009.M

«Abastecer a INCM»
O Plano de Formação de 2010 está em andamento, com o
objectivo de alinhar o desenvolvimento do potencial humano
com o negócio.
O significativo investimento previsto, a procura dos melhores
parceiros, o cuidado colocado na fase de preparação e desenvolvimento e na avaliação dos projectos formativos enquadram a INCM como uma empresa que aposta, seriamente, no
desenvolvimento de competências dos seus colaboradores.
Exemplo desta aposta é o Programa «Abastecer a INCM»,
que tem sido um enorme sucesso. Iniciada em 2009, esta
formação envolve duas grandes áreas estratégicas: a área
de Management (gestão/liderança) e a área de Commercial
& Customer Care (comercial/atendimento ao cliente).
Quem já passou pelo programa comenta que:

UM GESTO, UMA CAUSA

- «formações, com esta qualidade, fazem falta à INCM»;

Guarda-Roupa Solidário

- «os formadores têm muita capacidade pedagógica»;

Conforme previsto no lançamento desta campanha de solidariedade, as peças de vestuário e acessórios que não foram
recolhidos internamente vão ser encaminhados para duas
instituições: A Casa do Gaiato, «Obra do padre Américo nos
Açores» e «Instituto do Bom Pastor de Nossa Senhora de
Fátima».M

- «já sou chefe há muitos anos e descobri que existe muito que
ainda não sabia sobre Liderança».
Pela parte dos formadores que acompanham os participantes:
- «o Programa Abastecer tem tido resultados muito positivos,
que são o resultado de uma cuidada preparação»;
- «os grupos têm sido de um empenho e interesse assinalável».

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

Em 2010 o programa «Abastecer a INCM» vai continuar a
desenvolver as competências do «nosso» capital humano!M

A PROLE
Estão de parabéns pelo nascimento dos sete lindos
bebés:
David José Silva Castro Fonseca – UCO/OCO

1

2

3
Gonçalo Jorge Oliveira Craveiro – USP/SMO

1 Anabela Augusta Pavio Santana Brito, iniciou o
seu percurso na empresa em Outubro de 1970 e terminou
em Abril de 2010.

Sílvia Cristina Oliveira Baptista Carvalho – UGF/OGF

2 Manuel Santos Oliveira, iniciou o seu percurso na
empresa em Maio de 1976 e terminou em Março de 2010.

Ana Sara Dores Martins Gonçalves – DMK

Pedro Miguel Jesus Oliveira Sá – UGF/OGF

Nuno Miguel Vilar Caetano – UMD/OMD

3 Vasco Pedro de Sá Alfaro Dias, iniciou o seu percurso na empresa em Outubro de 1979 e terminou em Abril
de 2010.M

Nuno Miguel Almeida Caetanita Alberto – UGF/OGF

GRUPO DESPORTIVO/A ARTE DE QUEM TRABALHA
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ORLANDO DUARTE

Equipa de andebol do GDCTINCM.

Para nós, que convivemos de perto com
o Orlando, falar do homem e do atleta
não é tarefa fácil. O seu historial enquanto praticante de várias modalidades é enorme e a sua experiência acabou
por o guindar a um dos mais altos cargos dentro da Federação Portuguesa de
Futebol, o de Seleccionador e Treinador
da Equipa de Portugal na modalidade de
Futsal.
As suas credenciais não se limitam a
Portugal em 2002 foi designado Instrutor
da FIFA. Os convites têm sido muitos ao
longo da sua carreira e levaram-no a vários lugares bem longe de Portugal.
Quando ingressou na então INCM-E.
P. já era jogador de andebol, em que
foi vice-campeão nacional de juvenis
e de futebol onde representou o Clube
de Futebol Os Belenenses. Pertenceu
na época de 1973-1974, à Selecção
Distrital de Futebol da Associação de
Futebol de Lisboa na categoria de juvenis e à Selecção Nacional de Futebol de
Juniores em 1974-1975.
Na INCM e no grupo desportivo fez parte quer como atleta quer como treinador
das equipas de Futebol, futebol de salão
(hoje Futsal), Andebol e Voleibol.
Orlando Duarte foi, juntamente com
outros colegas, um grande defensor e
dinamizador da unificação dos grupos
desportivos da Imprensa Nacional e
da Casa da Moeda, o que veio a acontecer em 1987 com a criação do Grupo
Desportivo e Cultural dos Trabalhadores
da Casa da Moeda (GDCTINCM).
No novo grupo desportivo foi por diversas
vezes Director do Pelouro Desportivo, a
qual se devem a organização dos famosos torneios internos de futebol de salão.
Estes torneios tiveram lugar no ringue

Treinador da Selecção Nacional de Futsal.

da Casa da Moeda e deixaram muitas
saudades e ficaram marcados na memória de todos. O lançamento das revistas
O Moedinhas e o Bolinhas numa altura
em que a Internet ainda era um sonho
revelavam o seu amor ao desporto em
geral e ao Futsal em particular.
Outra faceta, desconhecida de muitos,
foi a sua participação durante quase um
ano na então Rádio Cruzeiro de Odivelas,
no programa «Roteiro Desportivo».
Mas os chamamentos fora do GD começaram a ser muitos. E assim em 1987
assume o comando de treinador de futsal no Atlético Clube de Portugal. De
então para cá foi duas vezes Campeão
Distrital, ainda não havia Campeonato
Nacional. Posteriormente foi cinco vezes Campeão Nacional pelo Sporting
Clube de Portugal, vencedor da Taça
Distrital, da Taça Latina e finalista da
Super Taça.
Desde 1994 é treinador da Federação
Portuguesa de Futebol e tem como
«cartão de visita» do seu trabalho o
segundo lugar no Europeu em 2010, na
Hungria, e a conquista do terceiro lugar
no Campeonato do Mundo de 2000, disputado na Guatemala, mas pode orgulhar-se, também, de ter tornado a nossa
Selecção numa das formações com
presença assídua nas grandes competições do calendário internacional.
Contando com várias vitórias nos torneios de apuramento para os Europeus
e Mundiais, Orlando Duarte sagrou-se
recentemente vice-campeão da Europa
na Hungria, depois das participações
no Euro 2007 (realizado em Gondomar
e Santo Tirso), onde Portugal alcançou
o quarto lugar, e no Mundial 2008 (Rio
de Janeiro e Brasília), com a Equipa das
Quinas a ficar-se pela primeira fase.M

ALGUNS TÍTULOS
MAIS SIGNIFICATIVOS
• Campeão Mundial em 2008, em Koper,
Eslovénia, e Vice-Campeão Mundial
Feminino em 2008, em Vitória, Espírito
Santo, Brasil.
• 2.º Lugar nos I Jogos da Lusofonia,
em Macau, 2006.
• 4.º Lugar no Campeonato da Europa
de 2007, em Gondomar.
• Vencedor do Torneio de Apuramento
para o Campeonato do Mundo de 2008,
em Kusadasi, Turquia.
• 2.º Lugar nos II Jogos da Lusofonia,
em Lisboa, 2009.
• Vice-Campeão Europeu em 2010,
em Debrecen e Budapeste, na Hungria.
• Prémio Rugidos de Leão, em 1994
(Técnico do Ano).
• Prémio STROMP, em 1999 (Técnico
do Ano).
• Prémio SCALA/FUTSAL PORTUGAL,
em 2001 (Treinador do Ano).
• Prémio da Confederação do Desporto
de Portugal, em 2002 (Treinador
do Ano), nomeado pela Federação
Académica do Desporto Universitário.
• Prémio Cândido de Oliveira (Prémio
de Mérito), referente à época
de 2000-2001, da Associação Nacional
dos Treinadores de Futebol, em 2004.
• 4.º Melhor Treinador do Mundo
(Selecções), do Ano de 2007, em votação
promovida pelo Futsal Planet.
• Melhor Treinador do Mundo (2008),
em votação promovida na Geórgia.
• Agraciado com a Medalha Municipal
de Mérito Desportivo, da Câmara
Municipal do Seixal, em 2009.
• Agraciado com a Medalha de Mérito
do Grupo Desportivo e Cultural
dos Trabalhadores da Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, em 2010.
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1.º ANIVERSÁRIO MOEDAS
DA ARINCM

EMISSÕES DO 1.º SEMESTRE

ALMOÇO DIA 29 DE MAIO
No próximo dia 27 de Maio a ARINCM comemora o 1.º aniversário. Para celebrar a data a direcção decidiu organizar
um passeio e um almoço comemorativo que irá ter lugar no
próximo dia 29 de Maio.
O passeio, com partida na porta das oficinas da Casa da Moeda, inclui uma visita ao Buddha Éden ou Jardim da Paz, no
Bombarral, durante a manhã, e um almoço seguido de animação, em Coruche, no restaurante «O Farnel».
O Buddha Éden Garden ou Jardim da Paz é um espaço com
cerca de 35 hectares, idealizado e concebido pelo comendador Joe Berardo. Trata-se de uma instituição cultural sem
fins lucrativos e ao serviço da comunidade nacional e internacional que contem um vasto património escultórico.
As inscrições devem ser feitas para a Associação para o e-mail
ass.reformados_incm@sapo.pt ou pelos telefones 963308135
ou 939501438.M

Foram já disponibilizadas ao público desde o início do ano algumas
das moedas que fazem parte do plano numismático de 2010.
As moedas correntes com acabamento especial, «Série
Anual 2010» (proof, BNC, FDC, e Bebé FDC) foram colocadas
à venda em Fevereiro e a «Moeda do Finalista» (1), com acabamento FDC, iniciou a sua comercialização em Abril.
As emissões de moedas de colecção iniciaram-se em
Janeiro, com a Série Portugal Universal, dedicada a «Luís
de Camões» (2) com o valor de 1/4 de euro em ouro FDC, da
autoria de Espiga Pinto, a que se seguiu, em Abril, a moeda
da Série Tesouros Numismáticos «O Justo de D. João II» (3),
com o valor de 5 euro, em cuproníquel e ouro proof, da autoria de José Viriato.
Será lançada ainda este mês «Uma moeda contra a fome» da
série «Uma moeda uma causa», da autoria de João Duarte, com
o valor de 1,5 euro, em cuproníquel, FDC (4) e em prata proof.
A moeda sobre o «Campeonato Mundial de Futebol – África do
Sul 2010» (5) da autoria de Carlos Marques, com valor facial
de 2,5 euro, em cuproníquel e prata proof, sairá em Maio.
Em Junho, teremos o «Património Arquitectónico – Terreiro
do Paço», da Série Europa, uma moeda de Isabel Carriço e
Fernando Branco com o valor de 2,5 euro, e disponível em
cuproníquel (6), prata e ouro proof.M

3
Buddha Éden Garden, Bombarral.

CARTOON
2
1

5

6

4
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BREVES

BREVES

II JORNADAS DE TRABALHO DA INCM

25 DE ABRIL NA INCM
Em 2010 celebraram-se os 36 anos da Revolução de Abril,
a Comissão de Trabalhadores, a Associação de Reformados
e o Grupo Desportivo associaram-se e criaram a Comissão
Promotora das Comemorações do 25 de Abril.
Assim, no passado dia 23 de Abril realizou-se no refeitório da Casa da Moeda uma sessão que contou com
a presença de membros da Comissão Promotora,
trabalhadores e dois convidados, um representante
do Conselho de Administração, Renato Leitão, e um
membro da Associação 25 de Abril, Coronel José Maria
Moreira de Azevedo.
Das várias intervenções, é de salientar a do militar de Abril,
que relembrou que o 25 de Abril fez renascer os valores
republicanos, que havia 48 anos estavam amordaçados,
e que «É necessário um outro 25 de Abril, e isso só será
possível se todos e cada um nos imbuirmos do espírito de
Abril, se impusermos os seus valores a quem nos dirige.
Usando os instrumentos que a Democracia nos fornece,
não tendo medo de assumir uma atitude cívica, em defesa
e na luta pelos nossos valores, pelos nossos ideais.»M

Realizaram-se em Évora em 3 e 4 de Março as II Jornadas de Trabalho da INCM, cujo tema foi «Processo
de planeamento – Plano INCM 2010-2011».
Os trabalhos iniciaram-se com a intervenção do Presidente do Conselho de Administração, que apresentou
o Plano Estratégico 2010-2011. A jornada de trabalho
contou com a participação de José Morais, que falou
sobre «Qualidade e controlo de gestão», e de João
Pragana, que abordou o tema de «Gestão de pessoas
e liderança». Ao longo dos dois dias foram apresentados
pela Administração e pelos vários responsáveis das
unidades de negócio e áreas de suporte o balanço da
actividade em 2009 e os planos para 2010 e 2011.
Na última sessão dos trabalhos estiveram presentes,
o Presidente da PARPÚBLICA, João Plácido Pires,
e o vogal da Comissão Executiva José Emílio Castel-Branco. Plácido Pires referiu na sua intervenção que
«A INCM tem sabido renovar-se sem se endividar.
Tem sabido manter-se competitiva, ganhar dinheiro e
tem conseguido mudar, aumentar a sua produtividade
com o investimento em tecnologia e na formação dos
recursos humanos». Estêvão de Moura encerrou as
Jornadas com a afirmação de que «A INCM avança a
passos curtos, seguros, mas passos certos.» M

A INCM NAS FEIRAS DO LIVRO
Em 2010 a INCM vai participar nas Feiras do Livro de Braga,
Coimbra, Lisboa e Porto. Em Abril serão inauguradas a de
Coimbra a 16, a de Braga a 24, a de Lisboa a 29 e por fim a
do Porto, que irá ter início em 27 de Maio.
Estas iniciativas permitem que o público tenha acesso a
milhares de livros de dezenas de livreiros que reunidos num
espaço próprio divulgam a sua actividade editorial mais
recente. Os certames contam sempre com actividades
paralelas como sessões de autógrafos, actuações
musicais, teatro, dança, tertúlias e leituras de poesia. A
INCM estará presente com o seu vasto fundo editorial que
versa temáticas tão diversas como Literatura, História,
Poesia, Teatro, Epistolografia, Filosofia, Ensaio e Crítica.M

BREVES

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
ENTRE A IMPRENSA NACIONAL-CASA
DA MOEDA E A CASA DA MOEDA
DO BRASIL
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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
ENTRE A SPA E A INCM
Foi assinado no dia 30 de Março um protocolo de cooperação entre a Imprensa Nacional-Casa da Moeda e a
Sociedade Portuguesa de Autores (SPA).
Este protocolo prevê uma ampla cooperação entre as
duas instituições, que abarque iniciativas como a edição de obras com a chancela SPA/INCM, a criação
de colecções dedicadas a vários géneros literários, a
criação de um prémio ou prémios de âmbito nacional,
a comercialização dos livros da SPA através dos espaços livreiros da INCM e ainda a colaboração da SPA na
recuperação de autores literários de várias épocas que
se encontram esquecidos.

Os presidentes da INCM e da CMB.

A Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) e a Casa
da Moeda do Brasil (CMB) assinaram um protocolo de
colaboração e participação em projectos conjuntos nas
áreas de actividade para as quais estão vocacionadas.

O protocolo agora celebrado resultou de conversações
entre as duas entidades e de uma acentuada convergência de pontos de vista, tendo sempre em vista os
interesses dos autores, nomeadamente no universo
editorial. Irá permitir desenvolver uma actividade mais
intensa, regular e multidisciplinar na área da edição,
dispondo dos horizontes abertos pela INCM, que possui
meios materiais e de difusão apreciáveis.M

A cerimónia decorreu no passado dia 7 de Abril, no Rio
de Janeiro, e o protocolo foi assinado pelos presidentes da INCM, Estêvão de Moura, e da CMB, Luiz Denucci
Martins.
O protocolo agora assinado é uma parceria das duas
entidades para a partilha de experiências, conhecimentos e competências nas áreas das medalhas e moedas,
dos suportes gráficos de segurança e dos documentos
de identificação seguros.
A INCM e a CMB comprometem-se ainda a participar
em projectos conjuntos e na transferência ou aquisição de serviços e de tecnologia.M

DIAS DA MÚSICA
A INCM participou com um quiosque livreiro na 4.ª edição
dos «Dias da Música em Belém 2010» que decorreu de 23
a 25 de Abril no Centro Cultural de Belém (CCB). O tema
foi «A Música e as Paixões da Alma» e transformou o
CCB, durante três dias, no centro musical do País.
No quiosque INCM estiveram disponíveis para venda várias obras dedicadas à música, com especial realce para
a colecção «Arte e artistas e estudos musicológicos» (ensaios históricos e analíticos) esta última uma co-edição da
INCM com a Fundação Calouste Gulbenkian.
Também nas comemorações do Dia da Poesia que decorreu em 21 de Março a INCM participou na Feira do Livro
de Poesia no CCB. Esta foi uma iniciativa conjunta do Pla-

Estêvão de Moura, José Jorge Letria e Pedro Osório.

no Nacional de Leitura, Ministério da Educação, Ministério
da Cultura, Ministro dos Assuntos Parlamentares e do
Centro Cultural de Belém.M

