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EDITORIAL
Estão passados dois meses deste ano de 2011. Ainda é tempo de desejar a todos
um Bom Ano.
Sabemos que será um ano difícil. A palavra crise anda de boca em boca,
gerando, inevitavelmente, um ambiente de preocupação e incerteza no
futuro. Mas se atentarmos ao significado etimológico da palavra crise — uma
encruzilhada de situações que implicam escolhas e abrem oportunidades —
percebemos melhor o facto histórico de, a períodos de crise, se seguirem, em
geral, períodos de maior crescimento.
Assim esperamos que seja para o país, assim deverá ser na INCM. Mas é
indispensável que cada um de nós, a todos os níveis, assuma as suas
responsabilidades na vida da empresa e use as suas capacidades de inteligência,
criatividade e empenhamento para superar as dificuldades que, seguramente,
existirão.
É, portanto, de saudar que este número do Matriz dedique especial atenção aos
Recursos Humanos. Aliás, já no último Relatório de Sustentabilidade da INCM,
ao enunciar os Valores que identificam a empresa, se dizia: «Consciente de que
os seus recursos humanos são a sua maior valia e que deles depende o sucesso
dos desafios que a empresa enfrenta hoje e amanhã, é responsabilidade da
INCM proporcionar a todos os seus colaboradores as condições de segurança e
bem-estar essenciais ao seu desenvolvimento profissional e pessoal».
Neste âmbito, e embora conscientes do muito caminho que falta percorrer, é
com satisfação que verificamos continuar a merecer o reconhecimento público
do esforço que tem sido feito por todos os que aqui trabalham. De facto, para
além do que já ficou dito no Matriz 08, a INCM viu, entretanto, certificado o seu
Sistema de Gestão de Recursos Humanos, sendo a primeira entidade pública
a obter este certificado de qualidade e, numa iniciativa promovida pela revista
Exame em parceria com a empresa de consultoria de gestão Accenture, foi
incluída entre as 100 Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal.
Este número do Matriz releva, ainda, outros aspectos que representam pilares
importantes da actividade da INCM. O Plano Numismático, que traduz uma
actividade que é e continuará a ser uma das suas faces mais visíveis e com
reconhecimento internacional, e o Plano Editorial, fruto da dinâmica crescente
no quadro das especiais responsabilidades que a INCM tem neste sector. Noutra
vertente, não menos importante, o nível de segurança jurídica existente na
INCM, sua relação com normas e comportamentos e a melhoria da qualidade
ambiental, já muito significativa em 2010.
Neste Matriz 09 inicia-se, ainda, uma «viagem» por algumas das profissões mais
representativas da actividade desta empresa, neste caso os moedeiros. É uma das
profissões mais antigas em Portugal e sem dúvida determinante para o sucesso
da nossa actividade numismática.
A INCM tem, pois, todas as condições para, com o empenhamento dos seus
colaboradores, se tornar numa empresa incontornável no panorama empresarial
português.
E essa é já uma Oportunidade para 2011.
Vogal do Conselho de Administração
Isabel Pinto Correia
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INCM entre as Melhores Empresas
para Trabalhar em Portugal
A Imprensa Nacional‑
-Casa da Moeda
(INCM) candidatou-se
à iniciativa Melhores
Empresas para
Trabalhar em Portugal
(METP), promovida
pela revista Exame
em parceria com a
empresa de consultoria
de gestão Accenture,
e classificou-se entre
as 100 melhores,
tendo concorrido
com mais de 600
organizações públicas
e privadas de diversos
sectores de actividade,
demonstrando que a
INCM não receia a
comparação com os
outros e a consequente
avaliação como
forma de se afirmar e
consolidar no mercado.
Esta eleição resulta,
numa primeira fase,
de uma análise
criteriosa do grau de
compromisso dos
colaboradores das
empresas candidatas,

medido através de
um questionário
confidencial distribuído
a todos os funcionários
com uma antiguidade
na empresa superior a
seis meses, e de uma
avaliação às práticas
globais de gestão dos
recursos humanos, e
destina-se, segundo
os promotores da
iniciativa, a atribuir
reconhecimento
público às empresas
que promovem
«práticas adaptadas,
funcionais e
inspiradoras dirigidas
às suas pessoas» e ao
mesmo tempo fornecer
mediante um relatório
entregue a todas as
empresas participantes,
independentemente
serem publicadas como
melhores empresas
para trabalhar ou
não, um instrumento
fundamental para
avaliar o desempenho
das suas actividades.

A satisfação e o grau
de compromisso
dos colaboradores,
fundamentais para
garantir uma melhor
capacidade de resposta
e uma maior resistência
face às adversidades,
sobretudo em alturas de
crise económica como
a que actualmente
o mundo atravessa,
bem como as políticas
de gestão do capital
humano empreendidas
pelas empresas são
depois verificados
e confirmados nas
instalações por
jornalistas da redacção
da Exame/Expresso
que auscultam e
questionam os
funcionários.
Após este processo
de análise e avaliação
é atribuída uma
classificação que
terá de ser superior
a 60%, considerada
como «zona de
satisfação positiva»

pelos promotores da
iniciativa, e todas as
empresas candidatas
que não consigam
atingir os padrões
mínimos exigidos
não se qualificam
como uma das METP,
não sendo por isso
alvo de divulgação e
garantindo-se-lhes a
confidencialidade sobre
a sua participação.
O grau de compromisso
dos trabalhadores da
INCM aferido pela
Exame e pela Accenture
foi de 61,20% e para
tal contribuíram os
serviços sociais da
empresa, considerados
unanimemente
pelos funcionários
uma destacada
mais‑valia, bem como
os programas de
ocupação dos tempos
livres para os filhos
dos colaboradores,
os planos de carreira
bem definidos e a
repartição de lucros,
através de prémios
anuais, distribuídos
mediante a avaliação de
desempenho.

Matriz09 boletim interno da incm a empresa página 5

INCM distinguida no âmbito
do Prémio Igualdade é Qualidade

A Imprensa Nacional‑
-Casa da Moeda
(INCM) foi galardoada
com uma menção
honrosa no âmbito
do Prémio Igualdade
é Qualidade, que
distingue as empresas
e entidades públicas e
privadas com políticas
exemplares na área
da igualdade entre
mulheres e homens no
trabalho e na formação
profissional, numa
cerimónia que decorreu
no dia 14 de Janeiro no
Museu do Design e da
Moda e que distinguiu
mais cinco empresas
com o mesmo galardão.
Foi a primeira vez que
a INCM se candidatou
a este Prémio atribuído
desde 2000, ano em
que foi criado, pela
Comissão para a

Igualdade no Trabalho
e no Emprego (CITE)
e pela Comissão da
Cidadania para a
Igualdade de Género
(CIG) às empresas
e organismos que a
ele se proponham e
que, sujeitando‑se
a uma avaliação
das suas práticas e
políticas conducentes
à igualdade de
oportunidades laborais
entre mulheres e
homens bem como à
conciliação entre a vida
profissional, familiar
e pessoal, mostrem
destacar-se a nível
nacional.
Este ano nenhum dos
organismos que se
candidatou obteve
a distinção máxima
pois, de acordo com as
palavras da presidente
da CITE, Sandra
Ribeiro, «os parâmetros
de atribuição do Prémio
tornaram-se ainda
mais exigentes» e «tal
só pode ser entendido
como um progresso
e como um desafio» a
que a INCM se propõe,
contando actualmente
com cerca de 700
colaboradores que
se distribuem quase
equitativamente por
ambos os sexos.
Para esta distinção,
além da paridade entre
géneros que se verifica

na INCM, contribuíram
também os benefícios
sociais concedidos
aos funcionários,
nomeadamente o
adiantamento das
prestações relativas
à licença parental, o
acesso a serviços de
saúde nas instalações
da empresa ou através
de convenções com
diversas entidades
clínicas, a atribuição
de apoios escolares
através de subsídios
para livros ou para
creche e infantário,
entre outros, bem
como a promoção da
formação profissional
como maneira
de desvanecer as
assimetrias que
possam existir entre
mulheres e homens
neste domínio.
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Pergaminho medieval descoberto
no Arquivo da INCM

Foi descoberto, em Agosto, no Arquivo da
Imprensa Nacional‑Casa da Moeda (INCM), um
pergaminho de meados do século xiii contendo um
fragmento de um livro litúrgico medieval dedicado
a São Vicente, padroeiro da cidade de Lisboa.
Esta descoberta, de importância histórica e
cultural, ocorreu quando a Dr.ª Margarida
Cunha, ao preparar a sua tese de doutoramento
sobre encadernação manuelina a apresentar
à Universidade de Salamanca, investigava as
encadernações dos livros de Receita e Despesa do
Tesoureiro, datados do século xvi, no Arquivo do
Centro de Documentação e Informação da INCM
e, no seguimento do seu trabalho de pesquisa,
fotografou também um pergaminho que se
encontrava a reforçar a pasta superior de uma das
encadernações alvo de estudo, mais concretamente
a do livro nº 843, referente ao ano de 1540.
O seu orientador de tese, Prof. Doutor Aires do
Nascimento, ao deparar-se com as fotografias
daquelas encadernações reconheceu nelas um
fragmento de um ofício do mártir São Vicente,
mais concretamente da transladação das relíquias
de São Vicente para a Sé-Catedral de Lisboa, que
se reveste de grande importância pois, segundo
aquele académico, «não era conhecido até hoje
qualquer testemunho material que documentasse
o rito ou os textos de culto prestado ao mártir
São Vicente, nomeadamente com referência
explícita à sua entrada na cidade de Lisboa».

Ainda de acordo com o Prof. Doutor Aires do
Nascimento, membro da Classe de Letras da
Academia das Ciências de Lisboa, «é frequente
encontrarem-se fragmentos de antigos códices em
livros de serviços de instituições do século xvi» e
a explicação para a inusitada descoberta prende-se
com o facto de, «com o advento do livro impresso,
o livro manuscrito, sobretudo quando deteriorado,
facilmente era arredado de uso e acabava nas mãos
de encadernadores».
Dessa forma, por razões que apenas se podem
supor ou conjecturar, quer seja devido à
degradação natural quer por desinteresse na
celebração, o manuscrito terá acabado nas mãos
do encadernador da Casa da Moeda, instituição
que, em meados do século xvi se situava na Rua da
Calcetaria, junto ao Paço da Ribeira.
O fragmento de pergaminho, depois de
devidamente estudado, permite concluir que fazia
parte de um livro de grandes dimensões, próprias
de um volume de estante, com formato in-fólio e
em que o bifólio resulta da dobragem de uma pele
inteira, e, como tal, estaria colocado no centro da
assembleia de coro para celebração da cerimónia
litúrgica.
Naquele fragmento, apesar de algo deteriorado
e danificado, é possível identificar parte de uma
pauta musical compondo o hino dedicado ao santo
e que, de acordo com o musicólogo Professor
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não era conhecido até hoje qualquer testemunho
material que documentasse o rito ou os textos de
culto prestado ao mártir São Vicente
Manuel Pedro Ferreira, corresponde a um tipo
de notação musical que «se encontra em fontes
portuguesas datáveis entre cerca de 1250 e 1450».
No que diz respeito aos textos, e porque se trata
de uma tira de pergaminho deteriorada, com
perda de material e apagamento de tinta em
alguns pontos, não foi possível recuperá-los na
totalidade, mas, segundos os estudiosos que se
debruçaram sobre aquele documento, os elementos
recolhidos permitem identificar a festa litúrgica da
Transladação de São Vicente, enunciando o louvor
colectivo que vem de toda a cidade de Lisboa que,
exultante de alegria, acorre ao templo para honrar o
corpo do mártir na esperança de obter o perdão das
culpas e o proveito de dons divinos.

cabo de São Vicente, junto a Sagres, para Lisboa
por D. Afonso Henriques, em 1173, para acréscimo
de prestígio e glória da recém conquistada cidade
(1147) e, segundo reza a lenda, os restos mortais
do santo terão sido velados por dois corvos a bordo
da barca onde seguiam aquando da transladação,
motivo pelo qual esses corvos e essa mesma barca
se tornaram símbolos do brasão de Lisboa.

O culto a São Vicente está profundamente
marcado na história de Lisboa e o próprio brasão
da cidade está relacionado com a lenda daquele
santo. São Vicente de Saragoça foi um diácono de
Valência que, no século iv, durante o império de
Diocleciano, foi perseguido por um prefeito romano
por se recusar prestar culto aos deuses, tendo
sido preso e torturado até à morte, no ano 304,
marcando a perseguição dos cristãos na Ibéria.
Nessa altura, terá sido ordenado que os seus restos
mortais fossem retirados para fora dos muros da
cidade para evitar o culto das relíquias. As relíquias,
mais tarde, terão sido mandadas transladar do

fragmento do pergaminho
encontrado no reforço
da pasta superior
de um livro do século xvi.
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Em busca
da Segurança
Jurídica na INCM
O conceito de Segurança Jurídica faz-nos, de
imediato, pensar na existência de leis escritas que
potenciam essa ideia de segurança, enquanto
conjunto de normas que regulam certos
comportamentos humanos numa determinada
sociedade.
Contudo, a Segurança Jurídica decorrente da
existência de uma lei escrita pode ser defraudada
por uma sucessão ininterrupta de leis muitas das
vezes decorrentes de interesses políticos, em vez de
resultarem de uma criteriosa ponderação legística
apoiada na estabilidade e na coerência de todo o
sistema jurídico. Chegado a este ponto, questiona
o leitor: e qual é a relação entre este conceito de
Segurança Jurídica e a nossa empresa?
A INCM enquanto organização de pessoas é
constituída por uma vasto número de relações
humanas, que podem ser agrupadas do seguinte
modo: o relacionamento entre colaboradores, o
relacionamento com terceiros e o relacionamento
com o Estado. O conjunto das regras específicas
aplicáveis a cada um destes grupos visa
proporcionar o crescimento estável da empresa
e caracteriza o «nível» de Segurança Jurídica
existente na INCM.
Esta realidade assume contornos particularmente
importantes, se atendermos à missão da INCM e
aos valores éticos definidos no seu Código de Ética
e Conduta.
A Missão da INCM, enquanto parte integrante
do Sector Empresarial do Estado, é desenvolver,
produzir e fornecer bens e serviços essenciais ao
bom funcionamento das relações das pessoas e
organizações entre si e com o Estado, que requerem
a incorporação de elevados padrões de segurança
como garantia da sua autenticidade e fiabilidade.
Assim, a segurança é hoje, mais do que nunca, uma
aposta a qual deve ser estendida a todas as áreas e
actividades exercidas na INCM.

A Segurança Jurídica, nesta matéria, pode
desempenhar um papel essencial através da
procura de novas soluções e alternativas jurídicas
que permitam dotar de maiores garantias
e segurança os projectos, os processos e os
negócios da empresa. Esta estratégia implica,
preferencialmente, uma actuação preventiva, o que
obriga a uma constante reflexão e capacidade de
antecipação dos problemas que poderão ocorrer.
No plano do relacionamento interno da empresa,
importa assinalar que se trata de um processo
dinâmico e transversal a toda a empresa e tem
por finalidade a construção de um conjunto de
regras, tais como deliberações do Conselho de
Administração, regulamentos e comunicações,
que integram o esqueleto normativo da empresa,
as quais orientam e regulam o relacionamento
entre colaboradores, entre colaboradores e as suas
chefias, entre os colaboradores e a empresa.
Relativamente às relações com terceiros, que na
maior parte dos casos são fornecedores ou clientes,
os contactos e as negociações, por força de um
conjunto de regras escritas que têm vindo a ser
adoptadas na empresa, passaram a constar de um
suporte físico escrito culminando, sempre que
possível ou necessário, com a formalização de
contratos escritos.
Porém, a Segurança Jurídica manifesta-se,
também, através do cumprimento da legislação
que regulamenta as diversas actividades exercidas
na INCM: os Estatutos da INCM, o Regulamento
das Contrastarias, o regime jurídico de edição do
Diário da República, o regime jurídico da emissão e
comercialização de moeda metálica, etc.
Este acompanhamento jurídico deve ser articulado
e alinhado com as orientações estratégicas da
empresa, de modo a antecipar e prevenir cenários,
principalmente, nas áreas dos novos negócios
que se desenvolvam em áreas tecnológicas mais
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A Missão da INCM, enquanto parte integrante do Sector Empresarial do Estado, é desenvolver, produzir
e fornecer bens e serviços essenciais ao bom funcionamento das relações das pessoas e organizações
entre si e com o Estado, que requerem a incorporação de elevados padrões de segurança como garantia
da sua autenticidade e fiabilidade.

sensíveis e fortemente regulamentadas, como é o
caso do tratamento de dados pessoais, da custódia
digital de documentos e da assinatura electrónica.
Tratando-se de uma unidade industrial, a INCM
está, também, sujeita ao licenciamento das
actividades que exerce tanto do ponto de vista
industrial como ambiental, sem prejuízo do
cumprimento das imposições legais relacionadas
com a segurança e higiene no trabalho.
Mas, para além disso, a INCM enquanto empresa
do Sector Empresarial do Estado está, igualmente,
obrigada ao cumprimento de outras imposições
legais, nomeadamente o regime jurídico do SEE,
o regime jurídico dos Contratos Públicos, as
«Orientações Estratégicas» destinadas ao SEE, os
«Princípios de Bom Governo das Empresas» do
SEE e as recentes medidas restritivas da despesa

pública decorrentes da Lei Orçamento de Estado
para 2011.
Em face desta complexa moldura normativa é
legítimo interrogar se a Segurança Jurídica pode
constituir um entrave ao exercício das actividades
desenvolvidas na INCM. Defendemos que não
e concluímos — retomando o início deste artigo
– que a existência de regras reguladoras dos
comportamentos humanos potencia a segurança
da empresa, em termos que ultrapassam o plano
jurídico, permitindo o crescimento sólido e estável
da INCM.
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moedeiros: A outra face da moeda

cunhagem a martelo

As moedas fazem parte do nosso quotidiano, são objectos que circulam de mão em mão no nosso dia-a-dia
sem se lhes prestar grande atenção, no entanto, talvez não seja exagero afirmar que são uma das mais
importantes invenções do Homem, um testemunho da sua história, e que Portugal, sendo uma nação
com mais de oito séculos, tem um legado rico e vasto no que respeita à produção de moeda.
As primeiras moedas
portuguesas terão sido
cunhadas ainda no
reinado de D. Afonso
Henriques, certamente
depois de ter sido
reconhecido pelo Papa
como rei, em 1179,
feitas de uma liga de
prata e cobre chamada
bolhão e com dois
valores: o dinheiro e a
mealha (que valia meio
dinheiro). Desde então,
a moeda portuguesa
andou sempre ligada
à história de quem
a mandava cunhar e
dela fazia prova de
soberania.
O percurso da moeda
espelha o percurso do
país, acompanhando ao
longo do tempo tanto
a prosperidade como
os retrocessos do seu
povo. É comum a face
da moeda ostentar o
semblante do soberano
que a mandou cunhar,

ao longo da nossa
história são vários os
exemplos disso, no
entanto existe uma
face invisível ligada à
produção da moeda, a
face do profissional que
manuseia os materiais,
os equipamentos e as
ferramentas associados
ao seu processo de
fabrico – o moedeiro.
Com efeito, a profissão
de moedeiro é das mais
antigas em Portugal
e chegou a gozar de
grandes privilégios
e benesses como
reconhecimento da sua
importância.
Os moedeiros
constituíam uma
corporação altamente
privilegiada e esses
privilégios, que
se podem situar
cronologicamente
entre o reinado de
D. Dinis (1324) e o
de D. João v (1750),

estavam registados no
Livro dos Privilégios
dos Moedeiros, um
códice com 100 folhas
de pergaminho e
uma encadernação
manuelina que
é pertença do
arquivo da Imprensa
Nacional‑Casa da
Moeda.
Os moedeiros, que
podiam ter as mais
diversas profissões,
prestavam serviço
a título gratuito
sempre que para isso
eram chamados pelo
Tesoureiro ou, mais
tarde, pelo Provedor da
Casa da Moeda, isto é,
sempre que se lavrava
moeda, e tinham
direito a foro privativo,
cadeia própria, porte de
armas, além de isenção
de aposentadoria,
de serviço militar,
de pagamento de
determinados tributos

e impostos, sendo que
tais privilégios tinham
carácter vitalício e eram
extensíveis a membros
da sua família e serviço.
A palavra «moedeiro»
concentrava em si
uma série de funções
ligadas ao fabrico da
moeda que iam desde
os oficiais da casa,
com vencimento fixo,
e se estendiam a todos
os outros artífices
que colaboravam no

Livro dos privilégios dos moedeiros
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rui correia e raúl pereira

«O trabalho é um trabalho
de paciência»
fabrico mas não tinham
presença permanente:
cunhadores,
salvadores, contadores,
branqueadores,
capatazes, guardas
da fundição e do
cunho, entre outros.
Os moedeiros, que
naqueles tempos
tinham de residir na
cidade de Lisboa ou seu
termo e estar sempre
prontos a acorrer à
Casa da Moeda quando
chamados, viram o seu
estatuto transformar-se
ao longo dos séculos

assim como o exercício
das suas funções. Até
cerca de 1678 era
utilizado o sistema
manual do martelo que
consistia no seguinte:
num cunho fixo, sobre o
qual se colocava o disco
monetário, o moedeiro
encostava, seguro
por uma das mãos, o
cunho móvel que, por
sua vez, recebia uma
pancada do martelo,
empunhado pela outra
mão. A partir de então
dá-se início a um novo
período na produção

da moeda caracterizado
pelo uso da máquina e
no final do século xvii
são definitivamente
introduzidos os
balancés de parafuso,
cuja força motriz,
inicialmente humana,
deu lugar ao vapor, a
partir de 1835, com a
aquisição de uma das
primeiras máquinas a
vapor do país pela Casa
da Moeda de Lisboa.
Constituídos ao longo
de vários séculos,
os privilégios dos
moedeiros foram
finalmente extintos por
decreto de D. João vi,
marcando o fim do
estatuto social da
classe que lhes conferia
prestígio e importância,
além de muitas e óbvias
vantagens fiscais.
Actualmente os
moedeiros já não
gozam dos privilégios
de outrora, mas esse
facto não lhes retira o
orgulho que sentem
da sua profissão. Para
saber o que é isso de
ser moedeiro o Matriz
foi conversar com dois
colegas, o Raul Pereira,
já aposentado, e o Rui
Correia, ainda no activo,
que nos falaram do seu
ofício e do seu percurso
na INCM.

Matriz (M) Que
diferenças existem
entre os moedeiros
de hoje em dia e
os moedeiros de
antigamente?

Raul Pereira (RP)
As diferenças são
algumas e significativas.
Quando eu entrei,
em Março de 1974, a
amoedação era uma

linha de fabrico de
moeda que ia desde
a fundição até à
cunhagem, não era
auto-suficiente em
termos de fundição
e laminagem para a
cunhagem que naquela
altura era necessária
porque cunhávamos
as moedas dos
PALOP e de Macau,
as patacas e os avos.
Angola, Moçambique
e Guiné usavam o
escudo próprio das
colónias. A fundição
e a laminagem faziam
mais ou menos 25 a 30
por cento daquilo que
a cunhagem precisava
e já naquela altura
se importava disco.
Quanto aos moedeiros,
como se trata de uma
profissão que só existe
na Casa da Moeda,
todos os conhecimentos
eram adquiridos cá.
Os trabalhadores
entravam com a
categoria de auxiliares
e quase todos eram
polivalentes durante
alguns anos. Eu, por
exemplo, quando para
cá entrei fui para o
branqueio e depois
fui para a cunhagem,
como auxiliar, ou
como servente que
era como diziam os
moedeiros antigos,
a «chegar» os discos
que os moedeiros
necessitavam para a
cunhagem e a tirar a
moeda para depois ir
para a escolha, para o
controlo de qualidade.
Quando entrei para a
Casa da Moeda tinha
25 anos, tinha vindo
do Ultramar e não era
como é agora, havia
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fundição e cunhagem
meados do século xx

muita necessidade de
mão-de-obra. Havia
dificuldade para
contratar pessoas para
vir para cá porque os
ordenados não eram
muito altos e havia
muitos homens, jovens,
ocupados com a guerra.
Havia outra situação,
não se entrava para cá
de qualquer maneira,
tinha de haver alguma
garantia de que a
pessoa que vinha para
cá era séria. Só a partir
de 1978 é que passei
definitivamente para
a cunhagem. Já havia
uma noção do que era
o operário e da maneira
como ele trabalhava,
isto porque para a
cunhagem os antigos,
que eram vaidosos,
não queriam levar para
lá uma pessoa que
não conhecessem e
fui para a cunhagem
ainda como auxiliar.
Andei por ali um ano e

máquina de rebordar
e escolha de moeda
meados do século xx

tal quase dois a ajudar
os moedeiros, até
que chegou a altura
em que comecei a
aprender a cunhar,
porque era difícil.
Havia pessoas que
aceitavam e ensinavam
mas também havia
pessoas, a maioria,
que não ensinavam
nem aceitavam que o
miúdo entrasse assim
de qualquer maneira
no trabalho delas. Era
complicado.

M Sentiu muitas
dificuldades para
aprender a profissão?
RP Eu era atrevido e
tinha amigos. Consegui
entrosar-me bem
entre a maioria dos
cunhadores. Consegui,
não sei bem porquê,
a simpatia deles e,
quando tinha cinco
ou dez minutos vagos,
quando via que eles
iam fazer alguma

operação diferente
na máquina, mudar
cunhos ou afinar a
máquina, eu ia para ao
pé deles aprender e ver
como é que eles faziam.
Alguns ensinavam mas
também havia aqueles
que diziam «saia daqui
para fora, você não sabe
nada».
O serviço era muito
mais pesado naquela
altura. Hoje em dia é
tudo automatizado e
naquela altura era tudo
pelo braço do homem.
Nos anos 80, quando
se fizeram as moedas
de 25 escudos, que foi
quando se deu uma
mudança de todo o
sistema monetário,
precisamente na altura
em que eu comecei a
cunhar moeda, aquilo
era por partilhas, a
que hoje chamamos
lotes, e cada partilha
tinha 75 quilos e
vinha dividida em três

sacos de 25 quilos
cada um. Na altura
a empresa comprou
máquinas novas, que
noutros países já
tinham elevadores para
transportar o disco
até à máquina, mas a
empresa só comprou a
máquina, não comprou
os elevadores, o que
quer dizer que o
servente tinha de pegar
nos sacos de 25 quilos
e estava todo o dia a
despejá-los. À noite
chegávamos a casa
«cansadinhos».
E a pessoa que tivesse o
azar de estar na entrega,
isto era a pessoa que
tinha de ir buscar os
discos e depois tinha
de levar as moedas
para o controlo, essa
então chegava à noite
toda «partida». Houve
uma grande evolução
na minha geração, os
maus-tratos que eu
passei, e não estou
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alimentação
do disco por
elevadores na
máquina de cunhar;
cunhagem especial

a dizer que alguém
me tenha feito mal,
serviram-me de lição.
A mim calhou‑me ter
de ser eu a ir buscar
pessoas que não
sabiam nada disto,
como eu quando para
cá entrei, e eu nunca
lhes dificultei o ensino,
pelo contrário, como
eu tinha encontrado
muita dificuldade para
conseguir aprender
entendi que não era
essa a melhor maneira
de funcionar em equipa,
porque isto é um
trabalho de equipa.

M Naquela altura, uma
máquina cunhava
quantas moedas por
dia?
RP Nós tínhamos vários
tipos de máquinas,
mas as máquinas mais
rápidas cunhavam
270 a 300 moedas
por minuto enquanto
as outras cunhavam

180 a 200 moedas por
minuto. Quando de cá
saí as máquinas mais
lentas cunhavam 550
moedas por minuto e as
mais rápidas cunhavam
850, que é o que se faz
hoje em dia. Nos anos
80 cunhavam-se, com
horas extraordinárias,
700 a 800 mil moedas
por dia na secção
inteira. Hoje em dia uma
máquina só faz 600 a
700 mil moedas por
dia e, na altura do euro,
chegaram-se a cunhar
três milhões e meio de
moedas por dia. Foi uma
mudança muito grande
e para melhor.

M No que diz respeito
à evolução das
moedas de colecção,
qual é a diferença
entre os espécimes
numismáticos e as
moedas de colecção
com acabamento
especial?

RP Quando começámos
a cunhar moedas
comemorativas de
colecção, isso nasceu
tudo na minha geração,
o produto saia muito
pior do que sai hoje, a
qualidade das primeiras
moedas proof que se
cunharam não tem
nada a ver com aquilo
que é hoje, mas no final
dos anos 80 princípio
dos anos 90 a Casa
da Moeda tinha já um
currículo invejável a
nível mundial. A Casa
da Moeda ganhou
vários prémios e
eu, perdoem-me a
expressão, sentia-me
um bocadinho vaidoso
por estar num serviço
que era valorizado pelo
mundo todo.
M Qual foi o trabalho
ou a moeda que lhe
deu mais orgulho e
satisfação fazer?
RP Isso agora… se

quer que lhe diga, foi
a primeira série dos
descobrimentos que
tinha uma colecção
que era a prestígio e
que era constituída por
quatro moedas: uma de
ouro, uma de prata, uma
de platina e uma de
paládio. O paládio não
se conseguia cunhar, a
moeda não saía como
nós queríamos, e calhou
ser eu, por ironia do
destino pois não sou
melhor nem pior que
os outros, a encontrar
a maneira de aquilo
sair melhor e nessa
altura fiquei contente
por ter descoberto.
Tinha que ver com a
afinação da máquina,
com a quantidade
de batimentos e com
a lavagem do disco,
pequenas coisinhas que
só na altura é que se
conseguem ver.

embalagem de moeda corrente;
controlo de qualidade
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M O que é que é
preciso para ser um
bom moedeiro e, em
particular, para ser um
bom cunhador?
RP É precisa dedicação
e muita paciência para
se conseguir fazer
moedas em condições.
M O Rui é de outra
geração. Como é que foi
a entrada na empresa e
na profissão?
Rui Correia (RC)

«estamos sempre a aprender,
tentem ser humildes, dedicados
e amem a moeda como eu a amava,
como eu gostava de trabalhar
com ela.»

Quando entrei, em
Outubro de 1997,
tinha 21 anos, foi o
Sr. Raul que fez o meu
acolhimento. Foi ele que
me foi buscar à porta e
foi ele que me mostrou
a Casa da Moeda. Eu
não fazia a mínima
ideia do que era isso de
fazer moedas, apenas
conhecia a Imprensa
Nacional porque o meu
pai tinha trabalhado lá e
eu tinha lá estado como
OTL.

M Quando entrou,
a aprendizagem
da profissão foi
semelhante à do
Sr. Raul?
RC Não tanto, eu entrei
noutra fase, também
passei por outras
secções mas já não
havia a ideia de que
as pessoas tinham de
saber um bocadinho
de cada coisa. Já não
existia a fundição.

O Sr. Raul contava
que, antigamente, para
entrar na cunhagem
tinha de se bater à porta
e pedir licença para
entrar, agora é mais
liberal. Recebi formação
interna, através do
Sr. Raul, do Gabriel
Peixoto e também dos
outros mais antigos.
Eu não sabia nada de
moeda, não era o meu
sonho fazer moeda, mas
tentei tirar aquilo que
cada um tinha de bom
para me dar.

M E o trabalho também
era diferente?
RC Sim, já havia
empilhadores e
contentores para
transportar o disco, já
não tínhamos sacos de
25 quilos para carregar
à mão e já tínhamos
muitas ferramentas
que nos facilitavam
muito o trabalho. Tive
sorte, ainda entrei antes
do euro, o trabalho
não era muito e
houve muito tempo e
paciência para ensinar.
Recebemos muita
formação, aprendemos
muito e isso teve
resultados brilhantes
pois tínhamos
conhecimentos
excelentes quando
se começou a fazer o
euro. O meu processo
de aprendizagem
foi contínuo, depois
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«tivemos a ideia de fazer
uma argola irregular
após muitas horas de
teste e de ensaio»
foi uma questão de
ir aperfeiçoando os
conhecimentos com a
prática. O trabalho é um
trabalho de paciência,
não é como muita gente
pensa que é só chegar
ali, montar os cunhos e
carregar nuns botões,
há muito trabalho por
detrás disso e é preciso
saber como é que os
materiais se podem
comportar.

M E qual foi o trabalho
que lhe deu mais prazer
fazer?
RC Foi o morabitino.
Eu e o Gabriel Peixoto
tivemos a ideia de fazer
uma argola irregular
após muitas horas
de teste e de ensaio,
pensámos nisso e
acho que foi a melhor
solução, isto num
passado mais recente.
M Quais são as
expectativas que tem
em relação à profissão e
ao seu futuro?
RC Penso que a moeda
tem muita tradição e
história aqui na Casa
da Moeda. Temos
de continuar fazer a
nossa moeda e penso
que para a empresa
e até para o país, a
nível estratégico, é
fundamental. Temos
todas as condições,
a nível tecnológico
a empresa tem

maquinaria da melhor
que há no mundo e
está sempre a tentar
melhorar o seu parque
tecnológico, sempre à
procura das melhores
tendências, aposta na
formação das pessoas e
tem tudo para fazer um
bom trabalho.

M E o Sr. Raul tem
algum conselho para
deixar às gerações mais
novas de moedeiros?
RP Tentem sempre
aprender, nunca
pensem que sabem
tudo porque nós a
cunhar moeda estamos
sempre a encontrar
coisas novas, estamos
sempre a aprender,
tentem ser humildes,
dedicados e amem
a moeda como eu
a amava, como eu
gostava de trabalhar
com ela. Estou
reformado há seis anos
e, de vez em quando,
ainda sonho com isto.
Eu, de vez em quando,
era acusado de ser
vaidoso, riam-se comigo
quando eu tinha
orgulho de tirar uma
foto com o meu pessoal
ou quando um trabalho
corria bem. Eu tinha
prazer de trabalhar
com uma equipa com
quem aprendi muito.
Não foram só eles que
aprenderam comigo, a
geração do Rui tinha

mais habilitações
literárias e eu também
aprendi muito com
eles, saí de cá com eles
no coração e ainda
hoje, quando cá venho,
saio com o meu ego
para cima, passo no
corredor e as pessoas
reconhecem‑me e
eu quase que fico
comovido porque acho
que não fiz nada, acho
que fiz apenas a minha
obrigação.
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plano
numismático 2011
Com a emissão da
moeda de colecção em
ouro da série Portugal
Universal dedicada ao
Padre António Vieira e
com a moeda corrente
com acabamento
especial FDC do
Finalista de 2011 dá-se
início ao cumprimento
do Plano Numismático
para este ano.
Em Março está prevista
a colocação à venda das
séries anuais de 2011,
com os acabamentos
especiais FDC, BNC e
proof, cujas embalagens
estão adornadas com
imagens das filigranas
portuguesas. Ao mesmo
tempo será também
disponibilizada a
embalagem do bebé.

Além destas moedas
que são anualmente
emitidas está prevista
a continuação da
Série Tesouros
Numismáticos com a
moeda «O Português»
de D. Manuel i que
irá ser colocada à
venda previsivelmente
em Novembro. Será
também emitida a
moeda dedicada à
«Paisagem Cultural
da Vinha da Ilha do
Pico» que é 13.ª de uma
série sobre os catorze
sítios classificados pela
UNESCO em Portugal
como Património
Mundial.
A Série Europa terá
este ano como tema os
Exploradores Europeus.

A moeda portuguesa
é dedicada a Roberto
Ivens e Hermenegildo
Capelo, exploradores
africanos do final do
século xix.
Em Maio serão
colocadas em
circulação mais
três moedas, uma
que comemora o
Centenário dos Pupilos
do Exercito e duas
dedicadas ao xxv
Aniversário da Adesão
de Portugal e Espanha
à União Europeia, uma
em ouro e outra em
prata. Estas moedas
serão uma emissão
conjunta com a Fabrica
Nacional de Moneda y
Timbre, que se associa
às comemorações,

tendo as moedas de
prata uma face nacional
e uma face comum.
Fernão Mendes Pinto é
o tema da face nacional
da moeda corrente
comemorativa de dois
Euro que sairá em
Setembro. Esta moeda
celebra os quinhentos
anos do nascimento
do explorador/escritor
cuja obra maior é a
Peregrinação.

20 janeiro
portugal universal
padre antónio vieira

10 fevereiro
moeda do finalista

29 março
série anual 2011
bnc, proof, fdc e fdc - bebé

20 abril
série europa
exploradores europeus

12 maio
xxv aniversário da adesão
de portugal e espanha
à união europeia

15 setembro
500.º aniversário
do nascimento de fernão
mendes pinto

27 outubro
série unesco
paisagem da cultura da vinha
da ilha do pico - açores

17 novembro
tesouros numismáticos
o português, de d. Manuel i

24 maio
100.º aniversário
dos pupilos do exército
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plano
editorial 2011
A INCM tem especiais responsabilidades no domínio
da promoção da cultura e língua portuguesas, dando,
por isso, um contributo decisivo para que obras
fundamentais da cultura nacional e universal se
mantenham à disposição dos portugueses e assim
conserve vivo, de geração em geração, o património
bibliográfico da língua. Contudo, a INCM não
pode deixar de responder aos desafios do mercado
editorial, pelo que a sua nova orientação estratégica
pretende conciliar as exigências da edição de
qualidade com a sustentabilidade económica.
Na persecussão deste objectivo, foi implementada
em 2010 uma estrutura de «projectos especiais»,
a desenvolver em 2011, que visa a produção de
projectos editoriais chave-na-mão, em parceria
com entidades públicas e privadas, dentre as quais
destacamos as realizadas com o Turismo de Portugal,
a Comissão Nacional para as Comemorações
do Centenário da República, o Instituto Camões,
a Carris, o Tribunal de Contas, o Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras, o Instituto da Segurança
Social, entre outros.
A renovação das quatro colecções mais
emblemáticas da INCM, assim como a criação de
duas novas colecções — Temas Sociais e Biblioteca
Eduardo Prado Coelho —, é também uma questão
estratégica. A INCM, até pela sua natureza de
empresa pública, deve ser uma montra do melhor
design editorial que se faz em Portugal.

Alguns dos principais projectos para 2011 são
colecções novas, mas existe também a aposta na
continuação dos projectos emblemáticos da INCM.
A Biblioteca Fundamental da Língua Portuguesa
pretende definir o cânone da literatura portuguesa
de todos os tempos. Serão edições de qualidade,
destinadas a todos os públicos, e com um preço
acessível. Prevêem-se onze títulos em 2011.
A Colecção D é dedicada ao design português dos
séculos xx e xxi. Uma colecção ambiciosa, capaz
de cartografar em alguns anos o percurso recente
da história do design em Portugal e de disciplinas
paralelas, como a ilustração. Uma colecção sem
preconceitos, onde todas as épocas e escolas
estéticas serão contempladas. Serão editados seis
títulos em 2011.
A Biblioteca Res Publicana, colecção em parceria
com a Comissão das Comemorações para o
Centenário da República, é uma reedição crítica de
textos da I República, que traz a público temáticas
tão diversas como os Programas Políticos do
Republicanismo, a questão religiosa e a posição da
Igreja, a questão do ensino, entre outras. No plano
editorial de 2011 constam vinte e dois títulos.
Continuará a publicação das edições críticas de
Fernando Pessoa, de Eça de Queirós, de Almeida
Garrett e dar-se-á início à publicação da edição
crítica de Camilo Castelo Branco.
A Série Menor da obra de Fernando Pessoa, que
publica os textos livres de aparato crítico e com
ortografia actualizada, reviverá com títulos novos
e também com uma imagem gráfica redesenhada,
para cumprir o seu desígnio inicial de chegar a
públicos mais amplos que os da edição crítica.
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Cartão de Cidadão
atinge cinco milhões
O novo passaporte conta já com cerca de 1,6
milhões de unidades, constituindo igualmente um
grande sucesso no processo de afirmação do país
no contexto dos países mais desenvolvidos, no
aumento de segurança e controlo das fronteiras
e de facilitação da circulação dos cidadãos nos
postos de controlo das entradas dos diferentes
países para onde se deslocam.
Todos estes documentos são produzidos pela
INCM e adoptam mecanismos de segurança física
e electrónica que dão a resposta adequada à luta
contra a usurpação indevida da identidade e a
defesa da privacidade e dos dados pessoais dos
cidadãos.

A INCM produziu já cinco milhões de Cartões de
Cidadão. Este novo documento, cuja emissão se
iniciou em Fevereiro de 2007, tem-se afirmado
como um factor dinamizador da modernização
da Administração Pública ao integrar, num só
documento, os certificados lógicos indispensáveis
ao relacionamento electrónico dos cidadãos com
os diferentes serviços públicos, de forma segura e
com muita comodidade.
O Cartão de Cidadão cumpre com os mais elevados
padrões de segurança, assumindo-se como o mais
importante documento electrónico de identificação
da nova geração, integrando-se num processo
de substituição dos tradicionais documentos de
identificação, que se iniciou, em Portugal, em
2005, como Tacógrafo Digital, a que se seguiu,
em Agosto de 2006, a criação do Passaporte
Electrónico, e no início de 2009, a incorporação da
componente electrónica no Título de Residência
para Estrangeiros.

A emissão destes documentos, de nova geração,
revela o desenvolvimento tecnológico verificado
em Portugal nos últimos 5 anos a nível dos
documentos de identificação, e a afirmação da
INCM, enquanto fornecedora de alta tecnologia,
permitindo com isso aumentar o valor das
soluções disponibilizadas ao mercado e um
melhor desempenho do país no que respeita à
modernização tecnológica dos serviços públicos e
à forma de relacionamento com os cidadãos e dos
cidadãos entre si e as empresas e outras entidades.
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menos poluentes
em 2010
A INCM poluiu menos em 2010, em resultado da
redução do seu consumo energético, contribuindo
assim para uma redução das emissões de dióxido
de carbono equivalente (CO2e) e do consequente
impacte ambiental.
De acordo com os dados dos consumos de energia
eléctrica e de gás natural registados no ano
passado, a INCM conseguiu reduzir em cerca de
1005 toneladas as emissões de CO2e, ou seja menos
55% face às emissões verificadas em 2009, o que se
traduz num passo muito significativo na redução da
poluição ambiental.
Esta redução de toneladas de CO2e libertadas
com a actividade da INCM foi conseguida
através da redução do consumo de energia, com
as consequentes vantagens económicas (menos
consumo) e ambientais associadas (consumo
energético está relacionado com a emissão de
CO2 decorrente da produção dessa energia),
mas também as fontes de energia, mais limpas,
que inclui as renováveis, que a EDP usou nos
fornecimentos efectuados à INCM.
A título de curiosidade vale a pena dar nota das
diferentes fontes de energia, de que resultou a
electricidade facturada pela EDP à INCM em
Dezembro passado:
› 38,8% eólica;
› 16,1% cogeração e microprodução;
› 14,1% gás natural;
› 9% hídrica;
›  8,6% de carvão;
› 5,6% hídrica PRE;
› 4,2% outras, e
›  3,6% nuclear.

Estes valores, pese embora devam ainda ser
melhorados, representam já excelentes sinais de
melhoria no desempenho ambiental e da pegada
ecológica associada à actividade da INCM.
Desde a Revolução Industrial, a actividade do
Homem aumentou a quantidade de CO2 presente
na atmosfera, contribuindo para o chamado
aquecimento global, e as consequentes alterações
climáticas daí resultantes.
A intensidade energética da INCM no ano de 2010
resultante do consumo de energia eléctrica e do
gás natural, que representa a quantidade de energia
consumida dividida pelo valor acrescentado bruto
(VAB) ou seja, em resultado da sua actividade
produtiva, é contudo superior à do ano 2009.
Passou de 0,564 GJ/K€ em 2010 para 0,547 GJ/K€,
em 2009.
Os dados obtidos revelam que temos que continuar
a dar novos passos firmes na implementação
de medidas que favoreçam não só a redução
da poluição mas também que nos tornem
energeticamente mais eficientes, uma vez que
apenas a conjugação favorável destes dois
resultados contribuem para um melhor e mais
adequado desempenho sustentável da empresa.
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Sistema de Gestão
de Recursos Humanos
certificado pela APCER
A INCM obteve a certificação do seu Sistema de
Gestão de Recursos Humanos, tornando-se assim
uma das primeiras empresas a nível nacional a
obter aquela certificação, alcançando um novo
patamar na valorização do seu capital humano.
A satisfação e o desempenho dos recursos
humanos em qualquer organização estão
directamente relacionados entre si e com a
forma como é feita a gestão dos mesmos e a
INCM, tendo em conta a importância dessa
gestão, implementou um Sistema que reflecte
um conjunto de princípios destinados a ajudar
a empresa a melhorar as suas competências
na gestão dos seus
recursos humanos,
de modo a atrair,
desenvolver e
manter os melhores
profissionais e com
isso tornar-se ainda
mais competitiva.
A certificação do
Sistema de Gestão de
Recursos Humanos
da INCM foi atribuída
pela APCER –
Associação Portuguesa
de Certificação, na
sequência de uma
auditoria que decorreu
nos dias 22 e 23
de Dezembro e em
conformidade com a
norma NP 4427:2004, que especifica os requisitos
de um sistema de gestão de recursos humanos
que abranja todos os níveis hierárquicos e áreas
de actividade de uma organização, de forma a
possibilitar uma melhoria contínua, ao serviço da
eficácia e da eficiência.
A INCM, com esta certificação, procura induzir
uma renovada dose de criatividade, inovação
e espírito de equipa, potenciar as capacidades
individuais e colectivas para a solução de
problemas, gerar ambientes de trabalho mais
integrados, com reflexo visível na qualidade
do serviço prestado interna e externamente, e

assegurar o cumprimento da legislação aplicável
sobre gestão de recursos humanos.
Além das vantagens já referidas da implementação
e consequente certificação do Sistema de Gestão
de Recursos Humanos conseguida pela INCM
temos ainda: estimular a atribuição de valor ao
cliente interno; estabelecer uma comunicação
efectiva entre as diversas áreas da empresa
e participar na criação de mecanismos que
permitam traçar estratégias e aplicar tácticas de
excelência orientadas para o reconhecimento,
desenvolvimento e fidelização do cliente interno.
Uma das exigências da norma NP 4427:2004 é a

definição de um sistema suportado por um manual
de recursos humanos, que já se encontra disponível
para consulta na página do DRH na intranet.
Esse manual reflecte um conjunto de princípios
destinados a ajudar a empresa a melhorar as suas
competências na gestão dos seus recursos humanos,
de modo a atrair, desenvolver e manter os melhores
profissionais, proporcionando-lhes todas as condições
necessárias ao desempenho do seu trabalho.
Com a obtenção desta certificação a INCM alcança
um marco significativo na prossecução da sua
política de recursos humanos, uma prioridade
assumida pela empresa «pelo valor das pessoas».
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Clima organizacional na INCM
Estudo efectuado em 2010 mostra
evolução ligeira mas positiva
O resultado do estudo
do clima organizacional
na INCM em 2010,
efectuado pela empresa
Spirituc à semelhança
do que havia sucedido
em 2009, revela que
se vive na empresa um
clima organizacional
aceitável com um
resultado final médio de
3,24, numa escala de 1
a 5, em que 1 significa
nula implicação
organizacional e
5 significa total
implicação
organizacional
dos colaboradores,
ficando mais uma
vez demonstrada
a importância
deste processo
como instrumento
de auto-avaliação
imprescindível na
tomada de decisões.
Este resultado,
similar ao obtido
no ano anterior, é
conseguido através
de um questionário
preenchido pelo
universo dos
trabalhadores da INCM,
no qual se avaliam a
relação com a INCM, as
funções, as relações, a
comunicação, as
remunerações/benefícios
e as perspectivas de
carreira na empresa,
e permite concluir
que, de acordo com a
Spirituc, «embora em

termos gerais não se
registem alterações
substanciais, existem
alguns indicadores que
nos levam a acreditar
estarmos a caminhar no
sentido adequado».
De acordo com a
empresa que efectuou
o estudo, registaram‑se
no ano transacto
«progressos positivos»
no que diz respeito
à relação com os
colegas e chefias,
às remunerações
e benefícios, à
comunicação, à
relação com a INCM
e às perspectivas de
carreira, ao contrário
do que se verificou
no domínio que diz
respeito às funções
exercidas, ao qual
corresponde um ligeiro
decréscimo, tendo-se
mantido os resultados

verificados em 2009
no que concerne à
avaliação das condições
de trabalho.
A Spirituc salienta que
o orgulho em pertencer
à INCM, a imagem e a
reputação da INCM no
mercado, a existência
de uma estratégia que
valoriza as pessoas,
a coordenação entre
departamentos, o
reconhecimento de
que a INCM merece
todos os esforços e
a identificação com
a sua estratégia, o
reconhecimento
da autonomia no
desempenho das
tarefas e a atractividade
dos benefícios sociais
foram os factores que
mais contribuíram
positivamente para o
clima organizacional
verificado.

A formação também
é merecedora de
destaque positivo,
nomeadamente o
reconhecimento por
parte dos colaboradores
de que a INCM
promove iniciativas
para o desenvolvimento
dos seus funcionários
e aposta na formação
para a valorização dos
recursos humanos, ao
mesmo tempo que se
aponta a necessidade
de melhorar os
processos de
comunicação internos,
quer em qualidade
quer em intensidade,
bem como a reflexão
sobre os processos
internos de promoção,
associando‑os a
uma avaliação de
desempenho.
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FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Estágios: Dar e Receber Conhecimento

Nas várias iniciativas que foram desenvolvidas para
a formação e qualificação em 2010 participaram
516 colaboradores (cerca de 69%) em mais de
20.666 horas de formação e qualificação, assim
distribuídas:

A INCM sempre se
mostrou receptiva
à realização de
estágios, como forma
de enriquecimento
e partilha de
conhecimentos.
A tradição de
«escola» mantém‑se
viva através dos
estágios curriculares
onde alunos de
diversos cursos
técnico-profissionais
são integrados na
nossa empresa para
desenvolverem
projectos e adquirirem
experiência profissional
que os ajudará na
integração no mercado
de trabalho.
Já os estágios
profissionais, em
parceria com o
Instituto do Emprego e
Formação Profissional
(IEFP), representam
uma excelente
ferramenta para
entrada no mercado
de trabalho de jovens
recém-licenciados à
procura do primeiro
emprego.

Formação
12435 h
Novas oportunidades
3430 h
Formação on-job
2910 h
Trabalhador-estudante
1150 h
Línguas estrangeiras
741 h

Reflexo da aposta estratégica na Formação e
Qualificação é o investimento feito, superior a
161.000,00 €, o que equivale a um investimento
médio por participação de 313,00 €.
Outro dado que evidencia a determinação da
INCM na melhoria da qualificação dos seus
quadros é o programa das Novas Oportunidades
que em 2010 já contribuiu para 41 colaboradores
terem concluído o ensino básico e/ou secundário.
Para 2011, contamos com a sua participação em
qualquer das iniciativas do programa de Formação
e Qualificação, porque o compromisso da INCM
é aumentar a qualificação e as competências de
todos os colaboradores.

Ao longo de 9 meses,
os estagiários têm
oportunidade de
aplicar e desenvolver
os seus conhecimentos
académicos, bem como
adquirir experiência
profissional.
Concretizando esta
orientação tiveram
início no dia 1 de
Fevereiro 4 estágios
profissionais.
Andreia Simões
(UGF/POC) Mestrado
em Eng.ª e Gestão
Industrial
Cláudia Malaco (UGF/
POC) Mestrado em
Eng.ª Química
Baiba Sime (UMD/
GVN) Licenciatura em
Ciências Humanitárias
em Arte (Arte, Arte
Plástica Visual e
Escultura)
Ana Madeira (GQA)
Mestrado em Eng.ª do
Ambiente.

Novas Oportunidades: O desafio continua
Teve início no dia 1 de Fevereiro uma nova turma
de ensino secundário Novas Oportunidades.
Mais 16 colegas aceitaram o compromisso de
completar o 12º ano.
O programa continua a decorrer na INCM para dar
resposta a todos os inscritos e mantém-se aberto a
novas inscrições. Lançamos novamente o desafio
a quem ainda não se inscreveu: aproveitem esta
oportunidade. Juntem-se aos 41 colegas que já
aumentaram as suas habilitações.
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Jantares de Natal

Festas de Natal

Nos dias 10 e 17 de Dezembro tiveram lugar os já
habituais jantares de Natal proporcionados pela
INCM, com vista a promover o convívio entre
os colaboradores internos e externos do Porto e
Lisboa, respectivamente.
Pelo terceiro ano consecutivo, a Contrastaria do
Porto e as Livrarias do Porto e Coimbra reuniram-se
na Quinta da Boucinha, onde também se contou
com a presença de colegas de Lisboa. A noite
terminou com grandes momentos de animação.
Em Lisboa, o espaço escolhido voltou a ser a
AIP onde, após o serviço de jantar, se viveram
momentos de animação musical até de madrugada.
A par dos discursos da noite, um dos momentos
altos do convívio foi a atribuição de diplomas
de conclusão do ensino básico e secundário aos
colaboradores que em 2010 participaram com
sucesso no Programa Novas Oportunidades.

Mantendo a tradição de Natal na INCM,
realizaram‑se, igualmente, as tão esperadas
comemorações natalícias, destinadas aos filhos dos
colaboradores até aos 12 anos.

PROLE

ADMISSão

Aposentação

estão de parabéns pelo nascimento de quatro
lindos bebés:

Bruno Jorge de Bruges
Grade Santos
(USP/SMO/OEC)

Manuel António Brito
Mendonça
(SMO)

admitido em 14 de dezembro de 2010
para exercer funções como técnico
de manutenção eléctrica.

Iniciou o seu percurso
na empresa em Junho de 1993
e terminou em Janeiro de 2011.

As festas, que decorreram a 12 e a 19 de
Dezembro, foram pautadas por muita animação,
pinturas, balões, sorrisos, cor, divertimentos e os
espectáculos pensados para toda a família. Como
sempre, no final, foram distribuídos os presentes, a
um total de 389 crianças beneficiadas.

Helena Maria Chambino Correia Mourato
UCO/OCO/RSL
Pedro Miguel Magalhães Rodrigues
UGF/OGF/PER
Bruno Miguel Galhardo Graça
SMO/OEC
Daniel Carlos Cardoso Torres
UCO/LAP
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INCM, EMPRESA SOCIALMENTE
RESPONSÁVEL

A INCM tem desenvolvido ao longo dos últimos anos, no âmbito da responsabilidade social, um conjunto de
actividades que directamente se relacionam com a saúde e bem-estar dos seus colaboradores. Nessa linha,
dois novos projectos foram recentemente implementados, representando mais um passo significativo na
concretização desse objectivo: a ginástica laboral e o Work Life Balance.

GINÁSTICA LABORAL
A ginástica laboral
define-se como a
prática voluntária
de actividades
físicas realizadas
pelos trabalhadores
colectivamente, dentro
do próprio local de
trabalho e durante o
seu horário diário que,
por meio de exercícios
específicos, tem
como meta prevenir
e/ou amenizar as
doenças decorrentes
da actividade que
desempenham.
As aulas tiveram o
seu início no dia 26
de Janeiro de 2011 e
abrangem todos os que
laboram na Imprensa
Nacional e na Rua
Francisco Manuel de
Melo.
Na Casa da Moeda, face
ao elevado número de
colaboradores, optou‑se
por implementar este
projecto de forma
faseada, tendo os
primeiros grupos
iniciado também as
suas aulas.

Estas têm sido bastante
participadas e o elevado
grau de satisfação de
quem as frequenta tem
sido opinião unânime.
As aulas realizam-se
uma vez por semana,
sempre à quarta-feira,
dentro dos horários e
nos locais publicitados
na DRH/Informação
nº 2/2011.
Os benefícios da
Ginástica laboral são:
› Fisiológicos:
Melhora a postura;
Diminui o esforço
no desempenho das
tarefas diárias; Facilita
a adaptação ao posto
de trabalho; Diminui a
tensão muscular.
› Psicológicos:
Favorece a mudança
da rotina; Prevê e reduz
os níveis de stress;
Mostra a preocupação
da empresa com os seus
colaboradores.
› Sociais:
Promove a integração
social; Favorece o
contacto pessoal;
Favorece o sentido de
grupo.

Work Life Balance
COMPATIBILIZAÇÃO
DA VIDA
PROFISSIONAL
E PESSOAL
Este projecto,
concebido em parceria
com a Work Life
Balance, traduz-se
na disponibilização
aos colaboradores,
descendentes,
ascendentes e sogros
de um conjunto de
serviços que permitem
uma melhor gestão
da dicotomia entre a
profissão e a família.
Estes serviços
abrangem assessorias
gratuitas em diversas
áreas, de utilização
ilimitada, bem como
permitem o acesso a
um conjunto de outras
facilidades, mediante
o pagamento de
montantes tabelados
e inferiores aos preços
praticados no mercado.
Tratando-se de um
projecto inovador,
nomeadamente ao
nível das empresas
portuguesas, tiveram
lugar sessões de
esclarecimento onde
os colaboradores foram
informados das reais

vantagens que podem
auferir com a utilização
deste «facilitador», bem
como sobre a forma
como a elas podem ter
acesso.
Em períodos de forte
contenção salarial como
o que atravessamos,
regalias desta natureza
constituem uma clara
aposta da empresa no
seu capital humano, no
incremento dos níveis
de motivação e do grau
de compromisso com a
organização.
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Alterações remuneratórias

CEEP PORTUGAL

incm participa
no GRUPO
RESPONSABILIDADE
SOCIAL DAS
EMPRESAS
O CEEP Portugal –
Centro Europeu das
Empresas Públicas
vem desenvolvendo
um trabalho de apoio
às empresas suas
associadas, como é o
caso da INCM, através
da promoção de fóruns
de discussão aberta, de
análise e de estudos
dos problemas que
em cada época mais
preocupam a gestão
dessas empresas.
Para esse efeito
criou vários grupos
de trabalho com
representantes das suas
associadas.
A INCM participa em
dois grupos e detém a
coordenação partilhada
do grupo que estuda
a «Responsabilidade
Social das Empresas».
Já tiveram lugar
cinco reuniões e,
como resultado final
do seu trabalho, este
grupo propõe-se
editar e divulgar um

Através da CI 2/2011 foram dadas a conhecer
aos colaboradores da INCM quais as implicações
resultantes da publicação do Orçamento de Estado
para 2011, bem como das alterações introduzidas
pelo novo Código Contributivo.
«caderno/brochura»
do qual constem as
boas práticas na área
da responsabilidade
social com a descrição
das formas como
estas podem ser
implementadas,
constituindo-se como
um guia simples e
completo tal como
uma referência para
todas as empresas que
pretendam incorporar
o conceito de
responsabilidade social
na sua gestão.

A aplicação destes diplomas legais implica
alterações remuneratórias e de enquadramento, tais
como:
› Redução remuneratória;
› Não valorização remuneratória;
› Suspensão dos prémios por objectivos;
› Alteração da taxa de desconto para a Caixa Geral
de Aposentações;
› Aplicação do regime previsto para os
trabalhadores da função pública no que diz respeito
às ajudas de custo;
› Aplicação do regime previsto para os
trabalhadores da função pública para a
remuneração do trabalho suplementar e despesas
de transporte.
Do total do universo de colaboradoras/es da INCM
estima-se que, no decurso do ano de 2011, sejam
abrangidos mensalmente por estas alterações cerca
de 45% do seu total.
Todas as informações relativas a este tema,
encontram-se devidamente explicitadas na
CI, estando a DRH disponível para qualquer
esclarecimento adicional.
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A actual Biblioteca
Fernando Pessoa,
pertença do GDCTINCM,
possui um historial
que remonta aos finais
do século XIX.

Biblioteca
Fernando Pessoa

A actual Biblioteca
Fernando Pessoa,
pertença do
GDCTINCM, possui
um historial que
remonta aos finais do
século xix.
Os meados do
século xix foram
para a tipografia e
actividades conexas o
período de arranque
da mecanização do
trabalho e em 1852
surge a primeira
organização sócio-profissional do sector
gráfico: a Associação
Tipográfica Lisbonense.
Os ancestrais prelos de
madeira começaram
a ser gradualmente
substituídos e em 1844
a impressão a vapor
faz a sua entrada na
indústria tipográfica
portuguesa através da
oficina da Imprensa
Nacional.
A mecanização do
trabalho tipográfico
começou pela
impressão, fundição
de tipo e outras
operações acessórias,
atingindo, bastante
mais tarde e de forma
gradual, o trabalho de
composição.
Não é possível dispor
de dados que permitam
acompanhar a evolução
do número de operários
da indústria tipográfica
neste período, no
entanto a maior oficina

tipográfica do país, a
da Imprensa Nacional,
tinha em 1849 mais
de uma centena de
operários, entre os
quais 52 compositores
e 28 impressores
tipográficos, e em 1863
esta oficina contava
já 90 compositores,
30 impressores e 28
aprendizes (com os
encadernadores e
outros totalizavam 186
empregados).
Em 1934 dá‑se
a dissolução,
por imposição
governamental,
do Sindicato dos
Profissionais da
Imprensa de Lisboa
(SPIL) e outras
organizações de
classe (entre as quais
o Sindicato Nacional
dos Tipógrafos) por
incompatibilidade
com os princípios
de organização
corporativa e do regime
do trabalho nacional do
Estado Novo. O SPIL
vê os seus estatutos
rejeitados pelo Instituto
Nacional do Trabalho
e Previdência, o que
acarreta a sua extinção.
A iniciativa da
fundação do Grupo
Desportivo e Recreativo
do Pessoal da Imprensa
Nacional de Lisboa
(GDRINL) nasceu sob
o pretexto de assegurar
sede e haveres do dito

Sindicato ante a acção
de desmantelamento,
dissolução e
confiscação de bens de
todas as associações de
classe, sindicatos livres
e demais organizações
afora da exclusiva
iniciativa ou controlo
do Estado Novo.
É assim que as obras
literárias da Associação
Tipográfica Lisbonense
passam para a «mão»
do GDRINL.
Também no primeiro
grupo desportivo da
Casa da Moeda, o
Grupo Desportivo e
Educativo do Pessoal
da Casa da Moeda, é
criada uma biblioteca
que tinha como patrono
Alexandre Herculano.
A actual Biblioteca
Fernando Pessoa,
possuidora de mais
de 5000 obras, é a
herdeira destas duas
atrás mencionadas,
um «espólio» que
atravessou mais de um
século e do qual fazem
parte algumas obras já
a necessitar de algum
cuidado.
Entretanto a INCM, a
partir de 2008 e sem se
saber porquê, cessou
a doação de livros de
produção própria à
nossa Biblioteca e o
GDCTINCM, enquanto
aguarda uma resposta,
vai procurando dotar
a sua Biblioteca com

as obras mais recentes
de vários autores, pois
os hábitos de leitura
dos nossos associados
acompanham o que se
passa a nível nacional e
têm vindo a aumentar
paulatinamente.
As obras mais recentes
encontram-se na
delegação da Casa
da Moeda e podem
ser requisitadas
pelos associados do
GDCTINCM. Para
isso basta dirigirem-se
à delegação, escolher
a obra e preencher
uma ficha ou então
dirigirem-se por mail
(gdct@incm.pt) ou
por correio interno
para: António Serra –
GDCTINCM – Casa da
Moeda. A listagem das
obras (actualmente em
actualização) pode ser
consultada no site do
Grupo:
http://www.gdctincm.org/.

cartão da biblioteca alexandre
herculano, da casa da moeda,
antecessora da biblioteca actual
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a arte
de quem trabalha
tem o Curso de Artes
do Fogo, da Escola de
Artes Decorativas de
Soares dos Reis.

Uma nova perspectiva
de olhar o mundo
Filho de antigos
trabalhadores da
INCM, Paulo Renato
Cardoso Ricardo é
desde 1992 técnico
de laboratório na
Contrastaria do Porto.
Ingressou na empresa
em Dezembro de 1988
para onde entrou
como marcador de
contrastaria.
Tem também uma
actividade política
e sindical muito
activa, é dirigente
sindical, membro
da subcomissão
de trabalhadores e
membro da assembleia
de freguesia de Santo
Ildefonso, na cidade
do Porto.

Além de toda esta
actividade cívica Paulo
Ricardo, como é mais
conhecido, participa
com regularidade
em vários projectos
artísticos resultantes
da sua formação nesta
área. Fez Bacharelato
em Tecnologias
da Comunicação e
Audiovisual no Instituto
Politécnico do Porto e

Em resultado da sua
dedicação às artes
plásticas, participou
até 1992 em várias
exposições colectivas
de pintura, escultura
e fotografia. A partir
de 1993 opta pela
fotografia e cinema,
participa numa
exposição colectiva
de fotografia na
Escola Superior de
Educação do Porto e
na produção de várias
curtas-metragens.
Em 1996 realiza a
curta‑metragem «Na
Margem de Um Rio».
Na última década
tem‑se dedicado
à fotografia para
publicações,
reportagens e fotografia
de peças de arte.
Em Janeiro último foi a
oportunidade de fazer a
sua primeira exposição
individual de fotografia
intitulada «Instantes do
Olhar» que teve lugar
na Galeria Municipal

cartoon

do Entroncamento.
No opúsculo da
exposição Paulo
Ricardo declara
«A fotografia permite
segurar as recordações
e mensagens, permite
apurar a atenção
do olhar e acima de
tudo relembrar, vezes
sem conta, aquele
momento em que a
consciência se focou na
simplicidade da estética
do momento».
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breves

Lançamento do livro Artes Africanas
—Aproximação Estética de um Artista,
de Eduardo Nery

Decorreu no dia
21 de Fevereiro, na
biblioteca da Imprensa
Nacional, a sessão de
lançamento da obra
Artes Africanas—
Aproximação Estética
de um Artista, da
autoria de Eduardo
Nery, que contou
com a apresentação
do Professor Marcelo
Rebelo de Sousa.
Esta obra do artista
plástico Eduardo
Nery resulta da sua
grande paixão pela
arte africana que o
levou a reunir, ao logo
de vários anos, uma
vasta colecção de obras
e objectos de arte,
esculturas, máscaras,
têxteis, entre outros,
que servem de base a
uma análise estética
aprofundada ao longo
das páginas do livro.
«Procurei fazer uma
colecção o mais
universal possível, sem
qualquer preocupação

com fronteiras ou
outras marcas tristes
do colonialismo, daí
ser uma colecção não
só generalista mas na
qual procurei entender
o génio africano
através dos seus
muitos particularismos
locais ou regionais e
também por tribos, ou
seja, muito para além
de condicionantes
territoriais, geográficas
e políticas», disse
Eduardo Nery durante
a sessão.
O autor fez questão de
frisar a sua curiosidade,
quer como artista quer
como investigador, por
várias áreas do saber,
desde a arte à ciência, e
em particular “um apelo
pelas sociedades mais
arcaicas ou primitivas e
pelas suas artes”, e disse
ainda que não é assim
para surpreender que se
tenha interessado por
arte africana.
Na apresentação
do livro, o Professor

Marcelo Rebelo de
Sousa salientou
que «este passo é
o de teorizar, dar
a sua perspectiva
estética acerca de
algumas peças da sua
colecção. Já não é
apenas o pintor, que
muitos consideram
expressionista, já não
é apenas o fascínio
que o pintor tem pelas
artes africanas, vários o
tiveram, já não é apenas
o fotógrafo que cruza
com as artes africanas,
o puxar até aos limites
as várias camadas do
nosso existir, agora é o
sonhador que se lança à
aventura, uma aventura
perigosa, de desafiar os
antropólogos, domínio
que era deles, opinando
sobre a arte ou as artes
africanas. Pois Eduardo
Nery invadiu esse
espaço com a análise
de outros tempos e de
outros povos.»
Para o Professor
Marcelo Rebelo de
Sousa, «Eduardo
Nery não quis colocar
entre parêntesis o
momento em que olha
e a expressividade do
seu olhar, e chegamos
assim a esta obra,
Artes Africanas—
Aproximação Estética
de um Artista, e o título
diz tudo», analisa os
diversos aspectos da
arte africana, «quase

peça por peça, a
linguagem plástica,
e depois é de um
requinte, vê-se que,
além do mais, é um
grande pedagogo,
porque começa nos
materiais, depois dos
materiais vai para as
texturas, das texturas
para as montagens,
por muito que nós
tivéssemos capacidade
analítica, não seriamos
capazes de nos
desdobrar assim”.
“Há aqui uma confissão
de paixão. Este livro
é uma espécie de
confissão de um
caminho ou de um
troço de vida nos
últimos anos, é uma
explicação de porque é
que se apaixonou pela
arte africana, com todo
o subjectivismo que
isso implica, e levanta
uma questão que me
ficou no pensamento às
tantas da madrugada,
aquelas horas que eu
cultivo para ler livros,
que é a seguinte: temos
aqui uma mudança
de paradigma? Esta
paixão é uma de várias
paixões de Eduardo
Nery ou esta é tão
forte, tão decisiva e tão
irreversível que marca
uma viragem no seu
percurso?», conclui
Marcelo Rebelo de
Sousa a propósito da
obra e do seu autor.
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João Duarte «Retrospectiva – 30 Anos
de Medalha e Moeda»

Foi inaugurada no
dia 14 de Fevereiro
no átrio da Casa da
Moeda a exposição
“Retrospectiva – 30
Anos de Medalha e
Moeda” dedicada à
carreira do escultor
João Duarte.
A cerimónia contou
com a presença de
numeroso público
foi presidida pelo
administrador da INCM
José Toscano e foram
também oradores, além
do escultor, o reitor da
Universidade de Lisboa,
António Sampaio da
Nóvoa, e Maria Rosa
Figueiredo, delegada
da FIDEM em Portugal.

Artes de Lisboa, onde é
Professor de Escultura
e Medalhística. Membro
fundador e director da
Secção de Investigação
e de Estudos Volte
Face – Medalha
Contemporânea da
Faculdade, é também
membro fundador
do Grupo Anverso
Reverso – Medalha
Contemporânea e
membro efectivo da
Federação Internacional
da Medalha (FIDEM) e
da Sculptor´s Guild Inc,
em Nova Iorque.
O escultor João Duarte
é hoje uma das maiores
referências da escultura
portuguesa.

João Duarte nasceu
em 1952 em Lisboa,
licenciou-se em Artes
Plásticas – Escultura
em 1978, pela Escola
Superior de Belas

Representado em
diversas colecções
de moedas, incluindo
as dos museus de
Lieden, na Holanda, e
Britânico, de Londres,

João Duarte tem
sido frequentemente
convidado pela Casa
da Moeda para criar
esculturas de novas
moedas, tais como a
moeda comemorativa
dos 60 anos do
fim da 2.ª Guerra
Mundial, uma Moeda
Contra a Fome e, em
2011, as moedas do
xxv Aniversário da
Adesão de Portugal
e Espanha à União
Europeia.
Ao promover esta
mostra, a INCM
ajuda a divulgação
da numismática e da
medalhística, dando a
conhecer o trabalho do
escultor João Duarte
que é uma referência da
escultura portuguesa,
com inúmeros prémios
ganhos em Portugal
e no estrangeiro.

Com esta exposição
a INCM reconhece a
qualidade do trabalho e
da colaboração estreita
com Faculdade de Belas
Artes da Universidade
de Lisboa através da
Secção de Investigação
e de Estudos Volte
Face – Medalha
Contemporânea.
Exibindo as criações
mais relevantes do
escultor na área
da medalhística
e numismática,
esta exposição, de
entrada livre, pode ser
visitada de segunda
a sexta‑feira, entre
as 9h00 e as 18h00
no átrio da Casa da
Moeda, situada na
Avenida de António
José de Almeida, e
estará patente até ao
final de Abril.

MEDALHA COMEMORATIVA
DOS 30 ANOS DE CARREIRA
DO ESCULTOR JOÃO DUARTE
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A INCM participou na 40.ª edição
da World Money Fair

Retrato de família
A Imprensa Nacional‑Casa da Moeda participou
na 40.ª edição da World Money Fair (WMF) que
decorreu no Estrel Convention Centre, em Berlim,
de 28 a 30 de Janeiro e teve como convidado de
honra a Casa da Moeda da Polónia.
A WMF é a maior feira de moeda a nível mundial
e este ano contou com mais de cinquenta
expositores, muitas empresas fornecedoras de
matéria-prima, associações da especialidade e
mais de 170 negociantes de moeda. No espaço
com cerca de 7000 m2 foram recebidos durante a
mostra mais de 12000 visitantes.
No primeiro dia da feira a INCM participou na
reunião do MDC (Mint Directors Conference)
— Marketing Committee e na sexta-feira, dia da
abertura ao público, teve lugar o Media Fórum,
onde a INCM apresentou o plano numismático
para 2011.
Durante o certame a moeda o «Centenário da
República Portuguesa» recebeu o Prémio de
Melhor Moeda Comemorativa Portuguesa
de 2010, atribuída pelo Fórum dos Numismatas.

Os trabalhadores
da INCM vestiram
literalmente a camisola
da empresa, no dia 3 de
Março, com o intento
de realizar uma sessão
fotográfica de grupo.

Com o mote
da fotografia,
compareceram, a
meio da manhã, junto
à entrada principal
da Casa da Moeda
colegas de diversos
sectores, quer da Casa
da Moeda quer da
Imprensa Nacional,
e que, num ambiente
de boa disposição,
responderam assim ao
desafio proposto com
aquela iniciativa.

A foto de grupo, com
toda a carga simbólica
a ela associada,
mostra que, quando
é necessário, os
trabalhadores das
mais diversas áreas
são capazes de se
mobilizar e unir em
torno de um objectivo
e que isso representa
uma mais‑valia para a
empresa que é de todos.
Esta «foto de família»
serve para realçar
a importância das
pessoas dentro da
instituição, sobretudo
numa altura em que
a política de gestão
de recursos humanos,
assente na sua
certificação, é assumida
como primordial na
INCM, e serve também
para realçar o grau
de compromisso das
pessoas, sem o qual
seria impossível atingir
resultados positivos.

Emissão conjunta de moedas
No âmbito do protocolo de colaboração entre a
INCM e a Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
– Real Casa de la Moneda realizou-se no passado
dia 10 de Fevereiro uma reunião de seguimento
na qual foi assinado o documento que viabiliza o
projecto de emissão conjunta de duas moedas, uma
em ouro e outra em prata, comemorativas do xxv
Aniversário da Adesão de Portugal e Espanha à
União Europeia.

