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EDITORIAL
A INCM tem procurado adaptar-se às exigências e aos desafi os que lhe são 
colocados, investindo no seu potencial tecnológico e humano, de forma a 
continuar a garantir aos seus clientes e parceiros os mais altos padrões de 
qualidade. 
É, por isso, muito importante para a INCM a avaliação da qualidade do serviço 
prestado aos seus clientes, enquanto destinatários da sua actividade. Foi assim 
que, mais uma vez, procedeu à análise da satisfação dos seus clientes, tendo-se 
para o efeito realizado cerca de 26 mil consultas e obtido resultados muito 
satisfatórios. O índice de satisfação, respeitante à actividade de 2010, subiu 0,2 
pontos face ao ano anterior, situando-se em 7,8 pontos na escala de 1 a 10. De 
acordo com os nossos clientes, a imagem da INCM está associada a valores 
como a confi ança, a segurança e o serviço ao cidadão e a generalidade dos 
produtos e serviços da empresa são classifi cados como «bons» ou «muito bons», 
uma realidade que, além de ser motivo de orgulho, nos enche de motivação para 
continuar a trabalhar.
Um exemplo de esforço, evolução e adaptação às novas tecnologias tem 
sido demonstrado pelos impressores. De facto, estes profi ssionais, retratados 
nesta edição do Matriz, além de serem fundamentais para o sucesso da 
empresa, mais concretamente no que respeita à gráfi ca de segurança, têm 
mostrado grande capacidade de adaptação às inovações tecnológicas que 
surgem constantemente nesta área de actividade, desde os primórdios da 
tipografi a, passando pelo offset, até à era da impressão digital. Esta capacidade 
de adaptação, sem nunca descurar a qualidade do trabalho fi nal, torna estes 
profi ssionais dignos do reconhecimento de todos.
Digno do nosso reconhecimento é também o escultor Helder Batista.
De facto, este artista, consagrado na área da medalhística e da numismática 
e que, ao longo dos últimos 23 anos, fez parte do Conselho Numismático 
da INCM, contribuiu com o seu saber e a sua criatividade para alguns dos 
mais emblemáticos trabalhos de medalhas e moedas da empresa. Agora que 
deixa vago o seu lugar no Conselho Numismático, o Matriz não quis deixar 
de lhe reservar um lugar nas suas páginas, testemunhando dessa forma todo 
o reconhecimento e agradecimento da INCM pelo serviço prestado, pelo 
testemunho que deixa na sua obra e pelo exemplo que transmite aos mais 
novos.
Merece também um destaque especial nesta edição a participação da INCM nas 
Feiras do Livro, eventos que se tornaram marcos na vida das cidades de Lisboa 
e do Porto, promovendo a difusão do livro, da cultura e da língua portuguesa, 
fomentando hábitos de leitura e combatendo a iliteracia, desígnios que também 
fazem parte da nossa missão.
Realce também para a celebração do centenário do escudo, nascido com a 
implantação da República, e para o papel da INCM nesse importante marco 
da nossa história. Esse importante contributo da empresa está patente na 
exposição O Escudo — A Nova Unidade Monetária da República, promovida 
pela Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República, na 
Casa da Moeda, onde pode ser testemunhado por todos.
Para o futuro, por mais incerto que nos possa parecer, contamos com a certeza 
do nosso valor e orgulho profi ssional. É aí que nos devemos escudar e buscar 
forças para ultrapassar obstáculos e enfrentar novos desafi os, melhorando cada 
vez mais a qualidade do serviço prestado aos clientes e ao país.

Vogal do Conselho de Administração
Pedro Garcia Cardoso
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INCM aumenta índice de satisfação 
dos seus clientes

A INCM aumentou o índice de satisfação dos seus 
clientes em 2010, tendo registado, após a realização 
de inquérito, uma classifi cação global de 7,8 
pontos, defi nidos na escala de 1 a 10, verifi cando-
se uma subida de 0,2 pontos face ao ano anterior, 
o que atesta os objectivos da sua política da 
qualidade através da excelência dos seus produtos 
e serviços.

De acordo com os clientes da INCM, a imagem da 
empresa está associada a valores como a confi ança, 
a segurança e o serviço ao cidadão e os produtos 
e serviços da empresa são avaliados como «bons» 
ou «muito bons», obtendo, na generalidade dos 
atributos avaliados, pontuações bastantes elevadas.

No caso da moeda e produtos metálicos, os clientes 
realçam a ausência de defeitos, a disponibilidade 
e o conhecimento do pessoal de atendimento e 
associam os valores da segurança e da confi ança 
ao aspecto da divulgação da cultura portuguesa, 
registando um índice de satisfação acima da média, 
com 8,3 pontos.

No que respeita aos produtos gráfi cos, o 
cumprimento de especifi cações, os prazos de 
entrega e a conduta do pessoal de atendimento são 
os atributos mais destacados pelos clientes, que 
revelaram um índice de satisfação de 8,1.

Quanto aos livros da INCM, os clientes afi rmam-se 
satisfeitos com a qualidade geral dos produtos 
e serviços, bem como com a disponibilidade e 
o conhecimento demonstrados pelo pessoal de 
atendimento, associando também a divulgação da 
cultura portuguesa à imagem de marca da INCM e 
fi xando o índice nos 8,1 pontos.

Para os clientes assinantes do DRE e clientes de 
publicações de anúncios no Diário da República, 
destacam-se a utilização, a navegação e a 
fi abilidade técnica do site, os serviços associados 
ao mesmo e o sistema de submissão de actos, 
atingindo os 7,1 pontos.

Em geral, os aspectos que mais contribuíram para 

o resultado alcançado foram a disponibilidade 
e o conhecimento do pessoal de atendimento, 
reconhecidos por todos os grupos de clientes, 
a ausência de defeitos e o cumprimento de 
especifi cações, a utilização, navegação e fi abilidade 
técnica do site do Diário da República Electrónico 
e a qualidade global dos serviços prestados nas 
Contrastarias.

Em termos de fi delidade, a percentagem de 
clientes «fi éis» é muito elevada em todos os 
grupos analisados e, quando questionados se 
recomendariam os serviços ou produtos da INCM 
a terceiros, a percentagem de clientes «promotores» 
da INCM é igualmente alta, embora uma 
percentagem de clientes, a rondar os 20 %, admita 
poder recomendar ou não.

Para a INCM é fundamental indagar a opinião 
dos seus clientes, uma preocupação que surge no 
seguimento do seu sistema de gestão da qualidade, 
contribuindo assim para a melhoria dos seus 
produtos e serviços, o que permite continuar a 
trabalhar na conquista de níveis de satisfação cada 
vez mais exigentes.

O inquérito aos clientes, feito em Dezembro de 
2010, é já uma prática usual nos últimos anos e 
utilizou a metodologia do modelo ECSI – European 
Consumer Satisfaction Index, abrangendo um 
universo de mais de 26 000 clientes, que foram 
consultados por carta e por via electrónica, 
obtendo-se uma taxa de resposta de cerca de 10 %.

Índice de satisfação por grupo de clientes:

Grupo de clientes Índice de satisfação 2010

Moeda 8,3

Produtos gráfi cos 8,1

Livros incm 8,1

Publicações ofi ciais 7,1

Contrastaria Lisboa 8,2

Contrastaria Porto 7,9
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Inquérito sobre
o Matriz
Juntamente com o número 8 do Matriz, foi 
distribuído um inquérito a todos os trabalhadores, 
aposentados e parceiros da INCM, na tentativa de 
conhecer a avaliação que os leitores fazem da revista.

De um universo de 1762 leitores, que constituem 
os destinatários da publicação, responderam ao 
inquérito apenas 17 (1 %). No entanto, embora 
a amostragem não seja representativa face ao 
reduzido número de respostas, não quisemos deixar 
de apresentar os resultados apurados, esperando 
obter uma contribuição maior em inquéritos futuros.

Conclui-se, de acordo com os resultados obtidos, 
que 70 % dos leitores consideram o aparecimento 
do Matriz importante, tendo a publicação ido ao 
encontro das expectativas de 59 % dos inquiridos.

Quando questionados sobre o interesse e a 
utilidade da informação apresentada no Matriz, as 
respostas obtidas indicam-nos que 59 % dos leitores 
consideram essa informação importante, dos quais 
cerca de 18 % a destacam como muito importante.

No que respeita à secção do Matriz que mais 
apreciam, os inquiridos não destacaram nenhuma 
em particular, o mesmo sucedendo com a secção 
que menos apreciam. No entanto, 18 % dizem 
apreciar todas as secções do boletim interno.

Alguns dos inquiridos sugerem a utilização de uma 
linguagem mais acessível, a introdução de mais 
informação económico-fi nanceira e cultural, bem 
como a introdução de secções dedicadas à história 
da INCM e aos Serviços Sociais, como algumas das 
formas de melhorar a revista.

Cerca de 88 % das respostas obtidas indicam que 
seria útil a introdução de dados sobre a actividade 
comercial e fi nanceira da empresa. Devido à 
escassez de respostas, não foi possível realizar 
um tratamento estatístico mais aprofundado e 
representativo. Contudo, fi ca aqui o agradecimento 
e o desafi o à participação de todos, no sentido de 
continuar a melhorar o nosso boletim interno.
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A vida esculpida
de Helder Batista

Helder Batista é um 
nome que dispensa 
apresentações no 
mundo das artes 
plásticas. O homem 
que Vendas Novas 
viu nascer há 79 anos 
é um escultor 
reconhecido nacional 
e internacionalmente, 
sobretudo nas áreas 
da medalhística e da 
numismática, e foi 
ao longo dos últimos 
23 anos membro do 
Conselho Numismático 
da INCM.

Formou-se enquanto 
homem e académico 
na Casa Pia de Lisboa 
e, mais tarde, na 
Escola Superior de 
Belas-Artes de Lisboa, 
onde concluiu o curso 
de Escultura. Havia de 
regressar à sua terra 
natal para cumprir 
o serviço militar na 
Escola Prática de 
Artilharia, de onde 
guarda importantes 
ensinamentos de rigor 
e de matemática. Foi 
bolseiro da Fundação 
Calouste Gulbenkian 

em Roma, do Instituto 
de Alta Cultura em 
Milão e da Secretaria de 
Estado da Cultura no 
México. Como docente, 
deu aulas no ensino 
secundário e, entre 
1962 e 1995, na Escola 
Superior de Belas-Artes 
de Lisboa, de onde se 
retirou como professor 
associado.

Ao longo do seu extenso 
e profícuo percurso, foi 
arrecadando prémios 
e distinções, com 
destaque para o prémio 
J. Sanford Saltus, da 
American Numismatic 
Society, atribuído em 
1998 pela obra realizada 
na medalhística, e para 
o Prémio Internacional 
da Feira Numismática 
de Vicenza, em Itália, 
conferido em 2010 à sua 
carreira.

No entanto, as 
múltiplas exposições 
realizadas e os prémios 
conquistados não 
lhe retiraram o olhar 
crítico nem o espírito 
acutilante, muito pelo 
contrário, sem limites 
nem reservas, não 
se coíbe de citar, em 
jeito de exemplo, o 
seu antigo professor 
Martins Correia, que 
dizia, a propósito de dar 
explicações ou impor 
limites ao seu trabalho 
«Eu fi z o meu trabalho, 

agora eles que façam o 
deles.»

Agora que deixa vago o 
seu lugar no Conselho 
Numismático, o Matriz 
esteve à conversa com 
Helder Batista para 
saber como foi essa 
colaboração entre o 
artista e a INCM.

Matriz (M) Que 
balanço faz do trabalho 
desenvolvido enquanto 
membro do Conselho 
Numismático?

Helder Batista (HB) 
É um balanço muito 
positivo. Quando 
entrei, encontrei 
muito formalismo no 
Conselho Numismático. 
Na altura, a Casa da 
Moeda trabalhava 
apenas com cerca 
de quatro escultores, 
era muito restrita e 
fechada, e eu consegui 
introduzir muitos 
escultores, muitos 
deles meus alunos e 
colegas. Aprendi muito, 
sobretudo maneiras de 
dizer as coisas. Aprendi 
com os outros e isso 
foi muito importante.  
Nalgumas coisas eu 
intervim de um modo 
mais duro e as pessoas 
não fi caram muito 
satisfeitas. É como lhe 
digo, eu não respeito 
os cargos, respeito as 
pessoas.
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M O que é que defi ne 
uma medalha ou uma 
moeda comemorativa 
e que liberdade existe 
para a inovação dentro 
dessa defi nição?

HB Essa pergunta 
é muito pertinente 
e é curiosa até. Um 
indivíduo, para fazer 
uma medalha ou uma 
moeda, quando nos 
pedem para fazer uma 
coisa dessas, precisa 
de ter em atenção 
qual é o objectivo da 
peça. Depois há que 
trabalhar de acordo 
com os objectivos, é 
preciso que o indivíduo 
não deixe de ter em 
atenção qual é o 
objectivo da peça, ou 
seja, de acordo com 
os elementos que tem 
para traduzir o lugar, o 
local ou a pessoa, mas 
não esquecendo que 
a medalha é sempre 
um objecto plástico. 
Há colegas meus 
que pegam na fi gura 
de uma fotografi a e 
traduzem aquilo que 
vêem na fotografi a e 
acabou. Na medalha 
que eu fi z sobre 
Oliveira Martins, por 
exemplo, tive que ler 
e estudar sobre ele. 
O Oliveira Martins 
não era um escritor 
de nascença, nunca 
andou na faculdade, 
era um homem ligado 

às minas, sabia? Se 
reparar, no perfi l da 
medalha tem uma 
interrupção, tem uma 
espécie de corte. Esse 
corte é um símbolo, 
serve para dar sinal 
de morte. Por outro 
lado, o perfi l que eu 
fi z de Oliveira Martins 
tem um espaço numa 
das faces de modo 
a criar um ambiente 
estético. Ele tem na 
mão um estilete que 
traduz e simboliza o 
trabalho. Depois há o 
problema da patine, 
foi patinada por mim e 
pelo Sr. Abel, que era 
patinador, de forma a 
iluminar uma parte do 
relevo, deixando a outra 
parte escura, por isso 
conseguimos aquele 
espectáculo. Portanto, 
uma medalha é de facto 
um conjunto de várias 
operações.

M No seu processo 
criativo, a preparação 
de uma moeda ou de 
uma medalha difere 
muito da preparação de 
outro tipo de trabalho?

HB Na medalha há 
também o problema 
da redução e do 
pantógrafo manual, 
em que, por vezes, o 
indivíduo que estava 
a trabalhar não tinha 
a sensibilidade do 
relevo e deixava uma 

«O artista deve 
acompanhar todas
as fases da obra.»
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agulha tacteando a 
forma e a outra ir mais 
além, destruindo a 
própria forma, depois 
na estampagem 
aquilo dá uma coisa 
completamente 
diferente. Por isso é 
que eu faço sempre 
o acompanhamento 
de todas as fases do 
trabalho, incluindo o 
acompanhamento da 
própria patine. O artista 
deve acompanhar todas 
as fases da obra.

Eu dou o exemplo 
de uma medalha que 
fi z sobre o erotismo 
chamada Ledo Engano, 
que numa das faces 
tem os lábios vaginais 
de uma senhora, que 
estão na diagonal 
para dar a sensação 
de movimento, e eu 
chamei a atenção 
do gravador para ter 
cuidado com essa 
face. Eu queria que 
na estampagem 
uma face fi casse na 
vertical e a outra na 
diagonal. Como têm 
muito trabalho não 
tomaram nota e quando 
eu apareço lá vejo 
que está tudo errado, 
esqueceram-se da 
diagonal que eu disse 
para fazer. Essa peça, 
no fi nal, acabou por 
fi car de tal modo que 
um coleccionador foi à 
Gravarte, que foi onde 

essa peça foi feita, viu 
a peça, rodou a peça, e 
disse: «só é pena que o 
escultor não se tenha 
lembrado de pôr aqui o 
número de telefone da 
senhora».

M Em que medida a 
sua actividade docente 
contribuiu para a sua 
actividade artística?

HB Eu gostei muito de 
ser professor. Como 
professor, na mesma 
medida em que estava 
a dar estava a receber, 
aprendi muito com os 
alunos. A medalhística 
deve ser um produto de 
nós mesmos. Devemos 
estar atentos e absorver 
aquilo que nos rodeia. 
Também é muito 
importante, além da 

Helder Batista,
em cima à direita

MEDALHAS COMEMORATIVAS:
OITAVO CENTENÁRIO DO NASCIMENTO
DE SANTO ANTÓNIO, 1995
DIA MUNDIAL DA ÁRVORE, 2003
CENTENÁRIO DA MORTE DE OLIVEIRA 
MARTINS, 1993 
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«A carga poética e o rigor técnico
e tecnológico são muito 
importantes para se fazer
um bom trabalho.»
formação artística, a 
formação tecnológica 
e técnica, estar atento 
às novas tecnologias e 
conhecer os materiais, 
saber como os materiais 
se comportam. A carga 
poética e o rigor técnico 
e tecnológico são muito 
importantes para se 
fazer um bom trabalho.

M Qual o trabalho 
desenvolvido em 
colaboração com 
a INCM que mais 
satisfação lhe deu 
fazer?

HB Foram vários. Um 
dos que gostei mais de 
fazer foi o das moedas 
de um, cinco e dez 
escudos. Na altura 
houve a recomendação 
de não se utilizarem 
imagens de caravelas 
e eu lembrei-me de 
utilizar a imagem de 
rosáceas que faziam 
lembrar as rendas que 
as nossas avós faziam 
e as rosáceas presentes 
na arquitectura dos 
nossos monumentos 
e resultou muito bem. 
Lembro-me também 
da moeda dos Jogos 
Olímpicos onde utilizei 
a imagem dos cinchos 
das embarcações 
e que na moeda se 
assemelham aos 
círculos do símbolo das 
Olimpíadas.

M Que futuro imagina 
para a numismática e 
para a medalhística em 
Portugal e que papel 
deve assumir a INCM 
nesse futuro?

HB A INCM está muito 
preocupada com o 
futuro da medalhística e 
da numismática, como 
aliás fi cou patente 
na última reunião do 
Conselho Numismático. 
Na minha opinião, 
acho que a INCM 
devia optar pela 
peça modelada, à 
semelhança do que 
fazem a maioria das 
suas congéneres 
estrangeiras.
A introdução de 
novos materiais é uma 
realidade cada vez 
mais presente, mas eu 
acho que a modelação 
é essencial e assume 
grande importância 
no meu trabalho; a 
maioria dos escultores 
mais jovens dão 
pouca importância à 
modelação.

moeda comemorativa
xxiv jogos olímpicos de seul, 1988
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Impressores: uma profissão 
em constante evolução

Gutenberg, no século XV, ao inventar a impressão 
através de tipos móveis de chumbo fundido, 
adaptando uma prensa de madeira semelhante 
às que eram utilizadas para espremer as uvas 
no processo de fabrico do vinho, estava longe 
de imaginar que dava início a uma verdadeira 
revolução no domínio do conhecimento.

Até então, os livros eram integralmente 
manuscritos, essencialmente por monges e 
clérigos, um processo demorado e artesanal que 
tornava os livros raros e também demasiado caros, 
logo não eram acessíveis a qualquer pessoa. Graças 
à tecnologia introduzida por Gutenberg, os livros 
passaram a ser produzidos em maior quantidade e 
com menores custos, tornaram-se mais acessíveis. 
Nascia assim a tipografi a e com ela nascia também 
a comunicação em massa.

Com o advento da tipografi a ou impressão com 
tipos móveis surge uma nova profi ssão, o impressor 
ou tipógrafo, o profi ssional que executa e controla 
todas as tarefas necessárias à obtenção de produtos 
impressos em diversos suportes.

Nos primeiros tempos da tipografi a, as funções de 
impressor, de livreiro e de editor coincidiam muitas 
vezes na mesma pessoa, da mesma maneira que 
também os mercadores de livros, preocupados com 
a comercialização do produto acabado, estavam 
associados aos impressores e encadernadores. 
A todos se dava a designação de «livreiro», quer 
fossem eles impressores ou tiradores de prelo, 
compositores, encadernadores, douradores de peles 

ou papeleiros, entre outros. A publicação e a venda 
andavam sempre ligadas.

O editor de livros era a pessoa que mandava 
imprimir à sua custa, em ofi cina própria ou alheia, 
livros e papéis. No topo da hierarquia profi ssional 
estava o mestre, seguiam-se-lhe os ofi ciais e os 
aprendizes, uma situação que se mantinha em 
meados do século XVIII quando foi fundada a 
Impressão Régia, tendo para tal sido adquirida a 
tipografi a de Manuel Manescal da Costa e anexada a 
Fábrica de Fundição de Tipos de Jean de Villeneuve.

A Impressão Régia ou Régia Ofi cina Tipográfi ca, 
criada por Alvará de 24 de Dezembro de 1768, 
deveria, de acordo com aquele alvará, «fazer-se útil 
e respeitável pela perfeição dos caracteres e pela 
abundância e asseio de suas impressões», contando 
para tal missão com o trabalho de quatro ofi ciais 
compositores, três impressores e três batedores 
ajudantes. Passado um ano desde a sua criação, 
o número de profi ssionais da ofi cina tipográfi ca 
ascendia a 23, demonstrando o volume e a 
importância do seu trabalho.

Em 1833, a Impressão Régia recebe a designação 
de Imprensa Nacional. Naquela época, a Imprensa 
Nacional moderniza-se tecnologicamente 
com a aquisição de prelos e maquinaria que a 
colocam ao nível das suas congéneres europeias 
e notabiliza-se na arte da gravura. Ainda em 
meados do século XIX, é ali fundada uma escola 
de composição de onde saíram alguns dos mais 
notáveis profi ssionais de artes gráfi cas do país.

›1450-55

Gutenberg inventa os tipos 
móveis e imprime a Bíblia de 42 
linhas, o primeiro livro impresso 
tipograficamente.

›1464

 Os alemães Sweynheym e Pannartz 
abrem a sua primeira gráfica em Roma. 
Essa migração germânica produziu uma 
revolução tipográfica na Europa.

›1470
Nicolas Jenson desenha e manda fundir 
a primeira fonte no estilo Roman, ainda 
hoje utilizado.

›1725

O escocês William Ged inventa a 
composição de páginas inteiras numa 
só matriz, sistema que foi melhorado 
e baptizado de estereotipia pelo 
tipógrafo francês Firmin Didot,
que inventou a caixa de tipos móveis.

›1768

É criada a Impressão Régia, também 
chamada Régia Oficina Tipográfica.

›1769
A Fábrica de Cartas de Jogar e Papelões 
é integrada na Impressão Régia.
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Aliás, a constante evolução tecnológica verifi cada 
nas artes gráfi cas marcou sempre a vida da 
Imprensa Nacional e dos profi ssionais a ela ligados, 
nomeadamente os impressores, obrigados a um 
esforço constante de aprendizagem e adaptação 
no sentido de acompanhar sempre as inovações 
verifi cadas.

Actualmente, podemos afi rmar que os impressores 
ou técnicos de impressão da INCM se encontram 
entre os mais competentes profi ssionais. 
Souberam acompanhar a evolução dos processos 
e tecnologias, desde a tipografi a, passando pela 
impressão offset e pela serigrafi a, até chegar, graças 
à informatização, à era da impressão digital.

Mas o domínio dos diferentes processos de 
impressão não chega para caracterizar os 
impressores da INCM uma vez que, pela natureza 
e especifi cidade dos trabalhos realizados, 
sobretudo na área da impressão gráfi ca de 
segurança, estes profi ssionais lidam com materiais 
e matérias-primas especiais, nomeadamente 
tintas e papéis, também eles em permanente 
evolução, de forma a garantir a impossibilidade de 
duplicação e contrafacção. Estas matérias-primas, 
além das características que as tornam especiais 
no sentido de conferir mais segurança ao trabalho 
impresso, são bastante mais caras e, por isso, 
a experiência e a competência do técnico de 
impressão são elementos fundamentais para 
evitar desperdícios com refl exos nos custos de 
produção.

Sem os impressores, o sucesso gráfi co da empresa 
não seria possível e, como não há ninguém melhor 
do que os próprios para nos falar da profi ssão, das 
suas particularidades, das contrariedades e dos 
desafi os do seu dia-a-dia, o Matriz foi ouvir dois 
técnicos de impressão de gerações diferentes, o 
Manuel Vidal, que entrou para a empresa com 
15 anos de idade e que está connosco há quase 
39 anos, e o Luís Silva, mais jovem, que trabalha cá 
há 16 anos.

Matriz (M) Como é que foi o vosso ingresso na 
empresa e na profi ssão?

Manuel Vidal (MV) Engraçado, aquando da minha 
entrada como aprendiz na empresa, um jornal da 
altura, o Época, também me fez uma entrevista. 
Era um artigo a divulgar o que a INCM fazia para 
renovar e actualizar os seus quadros, nas diversas 
áreas da sua actividade, pois na altura existia cá 
uma escola profi ssional. Eu entrei através de um 
concurso que a empresa abriu, no dia 15 de Janeiro 
de 1973, com 15 anos, para a escola de composição. 
Nessa época havia essa prática na empresa de 
admitir grupos de aprendizes e distribuí-los pelas 
diversas secções. O período de aprendizagem 
era de cinco anos e era repartido entre aulas de 
matemática, português e desenho, no período da 
tarde, e a aprendizagem nas ofi cinas, no período 
da manhã, nos primeiros dois anos. Era parecido 
com os actuais cursos técnico-profi ssionais. 
Começámos todos como compositores manuais e, 
depois de testes psicotécnicos, fomos distribuídos 
pelas secções conforme as aptidões dadas pelos 

pergaminho manuscrito, séc. xiii
tórculo calcográfico;
DA IMPRESSÃO RÉGIA, 1802;
impressão litográfica;
DA IMPRENSA NACIONAL, 1920;
impressão tipográfica IN, 1970;
impressão offset in, 1983 E 2011.

›1796

O alemão Senefelder inventa a 
impressão química sobre pedras —
a litografia, mãe da impressão offset.

›1800
O inglês Lord Stanhope constrói uma 
prensa de ferro capaz de imprimir duas 
páginas de uma vez.

›1801

A Impressão Régia fica com a 
incumbência de continuar a impressão 
dos livros e das obras da extinta Casa 
Literária do Arco do Cego.

›1833
A Impressão Régia passa a chamar-se 
Imprensa Nacional.

›1844-45
É criada uma escola de composição na 
Imprensa Nacional.

›1846

O norte-americano Richard Hoe cria a 
primeira rotativa tipográfica.

›1860
O austríaco Karl Klic implementa 
a rotogravura, revolucionando a 
produção de jornais e revistas.

›1861

O escocês James Clerk Maxwell mostra 
que todas as nuances de cor derivam de 
três cores primárias— vermelho, verde 
e azul (RGB).
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resultados dos testes. Eu comecei no offset, tive 
sorte com as pessoas que trabalhavam na altura 
pois eram profi ssionais muito competentes e que 
sabiam trabalhar.

Luís Silva (LS) Eu entrei em 1995, com 20 anos, 
sou um «teenager» das impressões. Até vir para 
cá nunca tinha visto uma máquina de offset ou de 
formulário contínuo, que é a minha especialidade, 
máquinas de alta velocidade e um bocadinho 
barulhentas. Não tive nenhuma escola como o 
Manuel mas tive uma formação adequada no 
dia-a-dia, on job, dada por colegas, muito bons 
profi ssionais; também tive essa sorte. Na altura 
foi-me dada a oportunidade de ser ofi cial de 
máquina, hoje em dia isso já não existe, sendo todos 

técnicos de impressão, e eu, passe a expressão, 
«agarrei o boi pelos cornos».

M E como é que vieram parar a esta profi ssão?

LS Eu vim para a INCM por um infortúnio da 
minha vida. Na altura eu estudava, tinha feito a 
tropa há pouco tempo, e o meu pai faleceu. Eu tive 
que me desenrascar, comecei por trabalhar nas 
obras e aos fi ns-de-semana trabalhava no jornal 
Record, na paginação. Entretanto, no bairro onde 
nasci e cresci, no Castelo de São Jorge, havia 
algumas pessoas que trabalhavam na INCM e que 
me disseram para me inscrever pois não perdia 
nada com isso.

MV Quando entrei, também estava a estudar e, 
como também havia certas difi culdades, tive que 
me fazer à vida, trabalhava de dia e ia estudando 
de noite. Estava a fazer um curso de montador 
electricista, que era o que eu gostava, entretanto 
isso fi cou pelo caminho. Na altura soube que havia 
um concurso e eu inscrevi-me com o meu irmão, 
que também entrou mas acabou por fi car pouco 
tempo.

M Nas artes gráfi cas tem havido uma constante 
evolução graças às tecnologias que vão sendo 
introduzidas. É difícil adaptarem-se às inovações e 
às mudanças que vão surgindo?

MV Há pessoas que têm mais capacidade para se 
adaptar a coisas novas do que outras. Eu não tenho 
tido problemas em me adaptar, gosto de trabalhar 
com computadores e com informática e, como são 
coisas com as quais tenho prazer em trabalhar, 
não tenho problemas em me adaptar, porque o 
sistema de trabalho acaba por ser o mesmo, o que 
vai alterando é o trabalho que temos a fazer as 
coisas. Hoje em dia está tudo mais simplifi cado, 
não temos que fazer tantas tarefas manualmente. 
Quando entrei havia a tipografi a e a litografi a, foi 
quando começou, mas em 1973 já havia máquinas 

›1867

É patenteada pelo norte-americano 
James Clephane a primeira máquina 
que fundia os tipos na altura de 
compor o texto e que viria a tornar-se 
a monotipo.

›1869 

Começa na Inglaterra a utilização de 
chapas metálicas curvas com letras 
fundidas e fotografias reticuladas.

›1878 
Ottmar Mergenthaler inventa a 
linotipo, que fundia mecanicamente 
uma linha de tipos de uma só vez.

›1906

Caspar Hermann constrói, na 
Alemanha, a primeira máquina offset 
com três cilindros de diâmetro 
idêntico.

›1935
Vladimir Zworykin inventa, nos 
Estados Unidos, o iconóscopio, 
aparelho que permite a análise 
electrónica das imagens.

›1971 

É lançada pela Compugraphic a 
CompuWriter, na qual o texto era 
digitado, sendo então gravado em 
fita perfurada de papel. Essa fita era 
colocada em outro equipamento, que 
dava saída na fotocomposição em papel 
fotográfico. Compunha os textos em 
larguras de coluna predeterminadas 
pelo operador, uma revolução para 
a época.

Manuel Vidal
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de impressão offset na empresa, já havia impressão 
indirecta. Eu fui directamente para o offset e quem 
estava na tipografi a acabou por ir também para 
o offset porque a tipografi a acabou por morrer, 
substituída pelas máquinas de offset contínuo. 
Aqui na Casa da Moeda ainda se utiliza a tipografi a 
para alguns trabalhos, por exemplo para fazer 
numeração ou cortes e vincos.

M Embora nenhum de vocês tenha trabalhado 
noutra empresa, existe alguma noção de que é 
diferente trabalhar em artes gráfi cas na INCM? 
O que é que sentem em relação ao trabalho que 
desenvolvem aqui?

LS Nós temos muito a noção de que é dignifi cante 
trabalhar para a INCM, continua a ser, e isso, por 
si só, acaba por ser um passo para que as coisas 
funcionem correctamente. Nalguns trabalhos, pela 
sua importância, vê-los depois de impressos, depois 
de executados, é um orgulho.

MV Sobre isso, penso que todos os trabalhadores 
achem dignifi cante, embora nem sempre seja 
dignifi cante, e não me refi ro só ao aspecto 
pecuniário, mas também ao aspecto profi ssional, 
que nem sempre é reconhecido e valorizado. 
Devido à especifi cidade dos produtos produzidos 
pela INCM, torna-se forçosamente diferente, e 
tem um impacto de imagem e responsabilidade 
diferente do que seria numa empresa sem as 
características e dimensão da INCM. No aspecto 
dos trabalhos, é diversifi cado e alguns necessitam 
de mais atenção, principalmente na área da 
impressão de valores, onde se utilizam mais tintas 
termocromáticas e invisíveis.

M Quais são as maiores difi culdades com que se 
deparam no vosso trabalho e que cuidados são 
necessários para ser um bom impressor? 

«Um jornal da altura, o Época, 
também me fez uma entrevista. 
Era um artigo a divulgar
o que a INCM fazia para renovar
e actualizar os seus quadros, 
nas diversas áreas da sua 
actividade»

›1972

A Imprensa Nacional funde-se com a 
Casa da Moeda.

›são Comercializados os primeiros 
scanners pela Hell.

›1978 

 É lançado pela Monotype o Lasercomp, 
primeiro equipamento a utilizar raio 
laser para saída de filmes - a primeira 
imagesetter.

›1980
Surge o CD.

›1985

A Adobe lança a linguagem postscript, 
pela primeira vez textos e fotos podiam
ser montados juntos em computadores 
pessoais.

›1990
Surgem as primeiras máquinas 
fotográficas digitais.

›1991

As empresas Heidelberg e Presstek 
gravam as primeiras chapas 
de impressão directamente do 
computador - surge a tecnologia CtP 
(Computer to Plate).

›1993
Surgem as primeiras impressoras 
digitais para pequenas tiragens.
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MV As maiores difi culdades na organização 
do trabalho com que me deparo são a falta de 
matéria-prima, papel ou tinta, e por vezes a falta de 
informação sobre o que é pretendido pelo cliente. 
Temos também problemas técnicos motivados 
pela qualidade do papel ou das tintas. Penso que 
para se ser um bom impressor o essencial é gostar 
e ter prazer no que se faz. Tive colegas que nunca 
se adaptaram a ser impressores de offset, mas o 
essencial é gostarmos do que fazemos e nem todos 
temos as mesmas vocações.

LS Isso acontece de vez em quando e por vezes 
fi camos parados por isso. Normalmente temos 
muito trabalho, mas por vezes, quando falta papel 
ou tinta, fi camos parados porque não se consegue 
fazer um pedido de não sei quantas toneladas de 
papel ou não sei quantos quilos de tinta de um 
dia para o outro; também não faço ideia porque é 
que isso acontece. Por vezes também há falta de 
informação sobre os trabalhos novos, trabalhos 
recentes, embora neste momento estejamos a fazer 
todos os possíveis, na nossa secção, para reunir 
o máximo de elementos para que a possível falta 
de informação não venha a prejudicar futuros 
trabalhos. Por exemplo, quando um trabalho novo 
era apresentado vinha acompanhado de um plano 
com informação sobre esse trabalho. Hoje em 
dia, dizem-nos que houve uma evolução, vem um 
original, muitas vezes rasurado porque existem 
modifi cações, e por vezes falta informação nesse 
original sobre o trabalho, como por exemplo os 
picotes, os cortes ou as medidas, e isso está a ser 
colmatado com a tal informação que nós tentamos 
juntar ao longo das fases de fabrico.

MV Às vezes também surgem problemas técnicos 
que as máquinas nos apresentam. Tive casos de 
colegas que nunca se adaptaram a ser impressores 
de offset, não tinham queda para aquilo.
É necessário ter uma certa sensibilidade para fazer 
as coisas.

LS No que me toca a mim, no formulário contínuo, 
as máquinas, além de serem muitos grandes, com 
quatro corpos, fazem com que se tenha de trabalhar 
muito mecanicamente. Além disso, fi sicamente, 
também é um bocadinho exigente, por vezes temos 
de empurrar bobines com 500 ou 600 quilos.

MV Eu acho que o espaço que a empresa tem no 
edifício da Imprensa Nacional é um bocado exíguo 
para aquelas máquinas de formulário contínuo, não 
está adequado à quantidade de trabalho. Aqui na 
Casa da Moeda existem melhores condições e o 
espaço está mais adequado às máquinas que temos.

LS Aquilo podia ser melhor mas é o espaço que 
temos e não se pode mexer na estrutura do edifício. 
Além da difi culdade física, há também a difi culdade 
técnica. É necessário estar com atenção ao que 
se está a fazer, aquilo são máquinas rotativas e, ao 

›1997

 São enviados pela primeira vez 
arquivos gráficos em PDF pela Internet.

›2000
Estabelecimento definitivo do CTP, 
do PDF e da transmissão remota de 
arquivos via FTP.

›2007

Os actos sujeitos a publicação no Diário 
da República passam a ser transmitidos 
exclusivamente por via electrónica.

«sou um teenager das 
impressões. Até vir para cá 
nunca tinha visto uma máquina 
de offset ou de formulário 
contínuo, que é a minha 
especialidade»

luís silva
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mínimo deslize, podemos dar cabo do trabalho ou 
até de um dedo ou de uma mão. Tem de se estar 
com atenção.

MV As máquinas agora são um pouco mais fi áveis, 
tanto em termos de segurança como a manter a 
qualidade do trabalho, mas é sempre necessário 
manter a atenção. A base da impressão é o papel e 
não teve grandes alterações, no entanto, na parte 
da impressão, ainda é a coisa que nos provoca 
mais problemas porque o papel larga fi bras e isso 
às vezes infl uencia o trabalho fi nal, tal como o 
equilíbrio entre a mistura de tinta e água.
A qualidade das matérias-primas é fundamental.

M Qual o trabalho que consideram mais bem 
conseguido ou que gostaram mais de fazer?

MV Para mim foi um trabalho que se fez em livro, 
uma colecção com desenhos de pássaros feitos 
pelo rei D. Carlos, chamava-se Aves de Portugal e 
deu gozo a fazer pelas imagens e pela qualidade 
do trabalho que foi feito. Aliás, fi quei com uma 
colecção para mim. Acho uma pena terem deixado 
morrer um pouco a impressão de livros aqui, 
temos cá máquinas e impressores para isso, bons 
profi ssionais. Eu gosto de trabalhar na impressão 
de livros.

LS Eu gostava de um trabalho que era o formulário 
do IVA, uns formulários a quatro cores feitos 
numas bobines grandes. Os cheques também 
davam um certo gozo, entravam várias vezes na 
máquina. Para mim os trabalhos mais difíceis são 
aqueles que dão mais gozo fazer.

M E qual foi aquele que deu mais «dores de 
cabeça»?

MV Um que deu muito trabalho, ainda fazíamos 
coisas para o Montepio, foi um cartaz que levou 
uma série de impressões a ouro e prata e foi tirado 
na Koenig & Bauer. Era outro desafi o.

LS Lá está, por vezes, quando surgem trabalhos 
novos, até se conseguir acertar é complicado. Mas 
é um processo normal, depois de se tirar o trabalho 
uma ou duas vezes acaba por correr tudo bem.

MV Por vezes há falta de indicações do cliente 
sobre o trabalho que sejam explícitas e fáceis de 
compreender, que defi nam bem aquilo que as 
pessoas querem.

M E que perspectivas têm quanto ao futuro da 
vossa profi ssão?

LS Eu estou sempre aberto a aprender, sempre 
gostei de aprender coisas novas. O facto de a 
empresa estar a ser menos uma empresa gráfi ca 
ou editorial e mais ligada à gráfi ca e aos produtos 
de segurança suscita-me curiosidade mas também 
um bocadinho de medo. Futuramente, o trabalho 
poderá estar mais virado para a parte digital.

MV A evolução é mesmo isso, conseguir aprender e 
adaptar-se às novas tecnologias. Acho que o nosso 
trabalho não é valorizado o sufi ciente. Mas a parte 
gráfi ca e a impressão nunca vão acabar, porque 
para se ter uma coisa impressa, seja em plástico ou 
em papel, tem que haver impressão. Agora se é feita 
através de offset, jacto de tinta ou impressão digital, 
isso não interessa. Ainda não há máquinas digitais 
que imprimam com tintas de segurança, pelo 
menos que eu conheça, porque isso iria ter outras 
implicações a nível de segurança uma vez que, 
ao meter tintas dessas em tinteiros ou depósitos 
descartáveis para esses aparelhos, qualquer um 
teria acesso a isso facilmente. 



Novos projectos
e protocolos
editoriais
A INCM tem vindo a alargar a 
sua actividade editorial. Nesse 
sentido, a gestão de projectos 
editoriais do Estado, bem como 
outras edições institucionais, 
tem merecido grande atenção 
por parte da Unidade Editorial. 
Actualmente estão a ser 
desenvolvidos projectos 
e parcerias com diversas 
entidades públicas, dos quais
se destacam os seguintes:

Protocolo com o Museu Nacional
de Arqueologia
A INCM passa a ser a editora deste prestigiado 
museu nacional. A principal revista de arqueologia 
em Portugal, O Arqueólogo Português, criada por 
Leite de Vasconcelos e editada originalmente 
na Imprensa Nacional, passará a ser uma edição 
conjunta do Museu Nacional de Arqueologia e da 
INCM.

Protocolo com o Palácio Nacional 
de Queluz
Este documento enquadra a relação entre a INCM 
e o referido palácio nacional no domínio editorial, 
encontrando-se prevista para este ano a edição 
de um novo livro sobre os jardins do Palácio de 
Queluz. Esta edição trará numerosos acrescentos 
em termos científi cos a tudo o que se conhece 
sobre aqueles que são dos mais maravilhosos 
jardins de Portugal.

Protocolo com o Turismo de Portugal
No âmbito desta colaboração, foi editado durante o 
mês de Abril, a pedido do Turismo de Portugal, um 
livro comemorativo sobre a história da ( já extinta) 
Direcção-Geral do Turismo.

Protocolo com a EGEAC/Câmara 
Municipal de Lisboa
Este documento enquadra a publicação da 
Biblioteca do Fado, feita em parceria com a EGEAC, 
empresa que gere os equipamentos e a animação 
cultural de Lisboa. No fi nal de 2011, o Fado será 
votado, como esperamos, património imaterial 
da Humanidade (pela UNESCO). Nesse âmbito, a 
INCM editará 19 títulos, 15 dos quais ainda este ano.

Protocolo com a Comissão para
as Comemorações do Centenário
da República
Neste âmbito, acaba de ser publicado, juntamente 
com a Fundação Mário Soares, o catálogo Aljube —
A Voz das Vítimas que suporta a exposição sobre 
os presos políticos na cadeia do Aljube.



A INCM encontra-se a desenvolver o livro 
comemorativo do fi m da construção da CRIL a 
pedido da Estradas de Portugal. Trata-se de uma 
edição de grande qualidade que apresenta uma 
obra de importância fundamental para a melhoria 
da mobilidade na Grande Lisboa e um notável 
trabalho da engenharia portuguesa.

Merecem, ainda, especial destaque para este ano os 
seguintes projectos editoriais:

› Correspondência, Orlando Ribeiro/Leite de 
Vasconcelos;

› Registo de Santos, de Leite de Vasconcelos.

Nos próximos números do Matriz contamos 
apresentar mais novos projectos editoriais, 
cujo processo negocial se encontra na sua fase 
fi nal e que evidenciam o esforço da INCM na 
diversifi cação da sua oferta, bem como o claro 
comprometimento da empresa com a procura da 
sustentabilidade da sua área editorial.

Colecção Olhares
A INCM vai iniciar uma nova colecção constituída 
por ensaios intitulada Olhares. Pretendemos com 
estas edições alcançar um público mais generalista, 
embora culto e informado, que tenha apetência por 
textos curtos e rigorosos.

Serão, na maioria dos casos, ensaios ou conjuntos 
de ensaios relativamente curtos, com uma 
dimensão que não ultrapassará as 120/150 
páginas, expondo a visão pessoal de grandes 
autores portugueses e estrangeiros. O âmbito 
temático desta colecção abarca múltiplos saberes 
e assuntos, podendo ir desde a refl exão económica, 
passando pela literatura ou pela política.

Ainda durante o primeiro semestre do presente ano 
serão lançados conjuntamente três títulos: Como 
Viver em Tempo de Crise, de Edgar Morin e Patrick 
Viveret, A Natureza do Acto Criador, de Urbano 
Tavares Rodrigues, e Do Império à Fronteira da 
Pobreza, de Adriano Moreira. Esperamos, com esta 
nova colecção, atrair e despertar o interesse dos 
leitores de ensaios, também eles bem-vindos ao 
mundo das edições INCM.
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Exposição O Escudo:
A Nova Unidade Monetária
da República

O Escudo: A Nova 
Unidade Monetária da 
República é o nome da 
exposição, inaugurada 
no dia 17 de Maio 
e promovida pela 
Comissão Nacional 
para as Comemorações 
do Centenário da 
República, que pode 
ser vista até dia 15 de 
Julho no átrio da Casa 
da Moeda, mostrando 
as diferentes moedas 
e notas produzidas 
durante a I República e 
traçando também um 
quadro da evolução do 
valor do escudo, desde 
1911 até à actualidade.

Na cerimónia de 
inauguração, o 
Presidente do Conselho 
de Administração da 
INCM, Estêvão de 
Moura, exibindo uma 
moeda de escudo 
alpaca que trazia 
consigo, destacou a 
qualidade da exposição 

comissariada por 
Nuno Valério e Maria 
Eugénia Mata, ambos 
especialistas em 
história económica 
presentes na 
inauguração, elogiando 
igualmente o catálogo 
que foi produzido.
«O catálogo é 
magnífi co e fi cará como 
um repositório» da 
exposição e da própria 
história do escudo, 
moeda que faz parte da 
«produção emblemática 
da Casa da Moeda», 
afi rmou Estêvão de 
Moura, manifestando 
também o desejo de 
que «esta exposição 
em que se fala da 
moeda da República, o 
escudo, possa ser vista 
pelo maior número de 
pessoas, tanto pelas 
gerações mais novas, 
a quem o escudo já 
pouco diz, como pelos 
mais velhos, que 
poderão vê-la com 
algum saudosismo».

Maria Fernanda 
Rollo, membro da 
Comissão Nacional 
para as Comemorações 
do Centenário da 
República, fez questão 
de salientar que «a 
colaboração da INCM 
com a Comissão tem 
sido invulgarmente 
solidária e das 
mais consistentes e 
persistentes» e que 

inauguração da exposição

moeda de 1 escudo
emitida entre 1914 e 1917, INCM
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«o trabalho feito pela 
INCM é a assunção do 
papel que a instituição 
desempenha nas 
Comemorações 
do Centenário da 
República», destacando 
também, entre o 
trabalho desenvolvido, 
«os catálogos das 
exposições promovidas 
pela CNCCR, que 
têm sido quase todos 
editados pela Imprensa 
Nacional-Casa da 
Moeda, e a edição 
de uma moeda 
comemorativa».

Os conteúdos da 
exposição foram 
apresentados pelo 
comissário Nuno 
Valério, que explicou 
as razões para o 
aparecimento do 
escudo e para a reforma 
monetária realizada 
em 1911 pelo Governo 
Provisório da República.

Motivos políticos mas 
também fi nanceiros 
conduziram à 
introdução da nova 
moeda. Se por um 
lado, o nome da moeda 
da monarquia, o real, 
não agradava aos 
republicanos, que 
também não viam com 
bons olhos a efígie 
de reis nas moedas 
correntes, por outro 
lado estava também em 
causa o seu valor.

nota de 1 escudo de 1917,
banco de portugal

moeda de 1 escudo comemorativa
da implantação da república
emitida em 1914, INCM

«O real valia muito 
pouco e o escudo 
veio valorizar a 
moeda portuguesa da 
República, que passou 
a valer mil reais», 
explicou o comissário.

Num painel pode ver-se 
por exemplo que, em 
1911, o valor do escudo 
era equivalente ao do 
dólar. Mas a moeda da 
República desvalorizou 
em vários períodos 
da sua história — até à 
introdução do euro — e 
o custo de vida subiu 
3500 vezes. O escudo 
de 1911 valeria hoje 
17,50 euros.

A criação do escudo 
pelo Governo 
Provisório, através do 
Decreto com força 
de Lei de 22 de Maio 
de 1911, introduziu 

também importantes 
inovações organizativas 
e tecnológicas na 
Casa da Moeda, das 
quais se destacam a 
introdução da energia 
eléctrica e importantes 
investimentos em 
maquinaria, marcando 
a história da INCM e 
o seu contributo para 
a implementação da 
República, algo que 
também pode ser 
testemunhado na 
exposição.

A exposição O Escudo: 
A Nova Unidade 
Monetária da República 
pode ser visitada por 
todos no átrio principal 
da Casa da Moeda, à 
Av. de António José 
de Almeida, a entrada 
é livre e está aberta 
das 9h00 às 19h00, de 
segunda a sexta-feira.
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INCM promove
boas práticas ambientais
Está em curso uma campanha para a racionalização 
dos consumos energéticos e da água na INCM, 
que passa pela afi xação de cartazes com o intuito 
de promover a sustentabilidade através de um 
aproveitamento mais efi ciente e ecológico dos 
recursos disponíveis.

Esses cartazes, afi xados pelo GQA junto a 
interruptores e casas de banho, entre outros locais, 
destinam-se a todos quantos partilham o espaço 
da empresa, relembrando-nos gestos tão pequenos 
quanto benéfi cos ambientalmente:

› Desligar a luz quando não permanecemos nos 
locais e a mesma não é necessária;

› Optar pelo uso da luz natural quando dispõe de 
janelas em vez de ligar a luz;

› Poupar água quando utilizarmos este recurso para 
os diversos fi ns;

› Desligar computadores, monitores e impressoras 
no fi nal do dia;

› Desligar o ar condicionado no fi nal do dia e ou 
sempre que não seja necessário;

› Desligar os equipamentos industriais quando os 
mesmos não são necessários.

Estas práticas estão ao alcance de todos e os 
benefícios resultantes desta campanha poderão 
ser enormes, uma vez que, no fi nal do ano e 
ano após ano, tais práticas permitir à empresa 
alcançar uma melhor efi ciência, que passa pela 
adequada utilização dos recursos energéticos e 
naturais, alcançando dois vértices do triângulo da 
sustentabilidade — o ambiental e o económico.

Salienta-se, no caso da água, a qual é designada 
como «o petróleo do século XXI» por muitos 
especialistas, que se trata de um bem escasso e 
essencial cuja qualidade importa preservar.
Estas medidas e outras que irão ser implementadas 
com o mesmo propósito permitirão traçar na 
INCM o caminho e o exemplo de uma empresa 
sustentável.

Será ainda possível demonstrar ano após ano às 
várias entidades que nos auditam, por questões 
legais ou outras aplicáveis, que o somatório de 
todas estas acções implementadas, por mais 
pequenas que pareçam, é determinante para 
alcançar o sucesso.

Como dizia a Madre Teresa de Calcutá «Deixem as 
pequenas coisas para mim», neste caso para cada 
um de nós, pois com este princípio provavelmente 
alcançaremos a mesma abrangência do projecto 
dela, mas aplicado à nossa empresa. 

A ELECTRICIDADE PROVEM NA SUA MAIORIA 
DE FONTES NÃO RENOVÁVEIS.

REDUZA O SEU CONSUMO.

A ELECTRICIDADE PROVEM NA SUA MAIORIA 
DE FONTES NÃO RENOVÁVEIS.

REDUZA O SEU CONSUMO.

VEM NDE PROVE PROVCIDADLECTRIRIA EEA ELECTRICIDADE PROVEM NA SUA MAIORIA 
DE FONTES NÃO RENOVÁVEIS.

REDUZA O SEU CONSUMO.

A ÁGUA É UM BEM ESCASSO.
 EVITE CONSUMOS DESNECESSÁRIOS.

REDUZA O SEU CONSUMO.
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FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

A INCM, enquanto entidade formadora acreditada 
pela DGERT, desenvolve um programa de formação 
e qualifi cação com o propósito de incrementar o 
desenvolvimento e ou actualização das competências 
funcionais e transversais dos seus trabalhadores.

Tendo presente que sem capital humano competitivo 
não é possível promover o crescimento sustentável 
das organizações e que investir em activos 
humanos competitivos é imprescindível, realizam-se 
anualmente mais de 20 000 horas de formação, num 
investimento total superior a 160 mil euros, uma 
clara aposta da INCM na formação e qualifi cação 
que se desdobra em cinco áreas:

› O plano anual de formação;

› A formação on the job;

› O programa de auto formação e desenvolvimento;

› O programa de formação em línguas estrangeiras;

› O programa das Novas Oportunidades.

O plano de formação da INCM congrega projectos 
que são desenvolvidos à medida dos objectivos 
defi nidos e dos grupos de participantes envolvidos, 
com formadores internos ou externos, sendo que a 
aposta em formadores internos se tem intensifi cado, 
existindo neste momento uma bolsa alargada de 
formadores internos certifi cados.

A formação on the job é uma das componentes 
principais da formação profi ssional, através da 
transmissão de conhecimentos e da partilha de 
experiência entre colegas de trabalho ou entre 
colaboradores e chefi as, sendo uma responsabilidade 
e um dever de todos.

No âmbito do programa de auto formação e 
desenvolvimento, a INCM apoia fi nanceiramente 
os colaboradores que prossigam os seus estudos 
ou que realizem pós-graduações ou mestrados em 
áreas de relevante interesse para a empresa.

No que diz respeito ao programa de formação em 
línguas estrangeiras, a INCM incentiva, através de 
comparticipação fi nanceira, a realização de cursos 
em línguas estrangeiras que se enquadrem nas 
necessidades e nas actividades da empresa.

O programa Novas Oportunidades, desenvolvido 
em parceria com o centro Novas Oportunidades 
Calvet de Magalhães da Escola Marquês de Pombal, 
promove e apoia a iniciativa governamental junto 
dos colaboradores da INCM nos processos de 
obtenção, por equivalência, dos graus de ensino 
básico e secundário.

Todos os trabalhadores, em colaboração com a 
empresa, devem assumir a formação contínua 
como parte integrante da sua vida profi ssional.

A INCM assume o repto da formação, refl ectindo 
sobre os seus constantes desafi os, e salienta que 
aprender e praticar com sucesso o que se aprende 
deve ser sempre, para todos nós, uma dimensão da 
nossa qualidade de vida e da nossa realização.

O valor
da aprendizagem
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REFEITÓRIOS DA INCM — BALANÇO 2010

A mais-valia que o serviço de refeitório representa, 
implica da parte de todos os que contribuem para 
esse fi m, INCM e empresa concessionária, uma 
análise sistemática do desempenho diário e a 
introdução de melhorias capazes de corresponder e 
aumentar o grau de satisfação das/os utentes.

Em 2010 foram servidas 144.667 refeições:

Refeitório Almoços Jantares Total

Imprensa Nacional 34 069 9498 43 567

Casa da Moeda 84 426 16 684 101 110

Total 118 495 26 182 144 677

E foram registadas no Livro de Reclamações, 
disponível em cada um dos refeitórios, 
27 reclamações, conforme quadro baixo:

Motivo da reclamação Imprensa Nacional Casa da Moeda

Motivo da reclamação Ind. Col. Ind. Col.

Confecção 11 2 2 1

Quantidade - 2 - 1

Qualidade do serviço - 1 - -

Falta do prato marcado - - 4 1

Outros - - 1 -

(Ind. = Individual Col. = Colectiva)

Apesar de um rácio baixo (1/5000 refeições 
servidas), as reclamações são sempre vistas como 
oportunidades de melhoria, sendo acordada 
com a empresa concessionária a alteração de 
procedimentos para obviar a situação que deu 
origem à reclamação.

Importa referir que também constam do Livro de 
Reclamações palavras de estímulo e de agrado 
face ao serviço prestado e às várias iniciativas 
que têm vindo a assinalar datas especiais para a 
INCM, as diversas épocas festivas do ano e as que 
visam proporcionar a prova de pratos típicos da 
gastronomia de várias regiões.

APOSENTAÇÃO

Maria Auxiliadora 
Guedes Ferreira
(UGF/OGF/PDE).

Iniciou o seu percurso na empresa em 
Julho de 1970 e aposentada em Abril 
de 2011.

Eleutério Virgílio 
Januário Vicente
(USP/SMO/OMC).

Iniciou o seu percurso na INCM em Junho 
de 1993 e reformado em Março de 2011. 

ADMISSÃO

José Manuel Rodrigues 
Vieira (GAI).

Admitido em 9 de Março de 2011 como 
responsável do Gabinete de Auditoria 
Interna.

prole

Estão de parabéns as/os 
nossas/os colegas, pelo 
nascimento/adopção 
de três lindas crianças:

Daniela Freitas C. A. S. 
Paiva (UGF/OGF);

Marco Paulo Almeida 
Silva (UGF/OGF);

Rui Pedro Fernandes 
Araújo (USP/SAT).
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Regulamento dos serviços sociais — Alteração temporária do Artigo 95º
 
No âmbito das suas políticas de Responsabilidade Social e face à actual conjuntura, a INCM entendeu 
reformular as condições de acesso ao adiantamento para fi ns sociais, previsto no art. 95º do Regulamento 
dos Serviços Sociais.
Nessa conformidade, o período de carência entre pedidos foi reduzido e o montante máximo que pode ser 
solicitado aumentado, vigorando estas alterações durante o período de 12 meses a partir de Abril de 2011.

Idalina Mendes Alves 
Silva (GAI)

admitida a 14 de fevereiro de 1973
e aposentada em Abril de 2011

José Luís Canelas 
Rosado
(USP/SMO/OMC).

Iniciou o seu percurso na empresa em 
Fevereiro de 1980 e aposentado em 
Abril de 2011;

Maria Graciete Vicente 
Moreira Vieira Carvalho
(USP/DRH/SES). 
Iniciou o seu percurso 
na empresa em 
Setembro de 1968 e 
aposentada em Abril de 
2011.

ÓBITO

Faleceu, no passado 
dia 6 de Abril, o 
colaborador de 58 anos 
Carlos Teodoro Ferreira 
Gonçalves Doutel. 
Há 15 anos que, com 
enorme dedicação, 
exercia o cargo de 
técnico de obras  na 
Divisão de Projectos 
e Obras. A todos os 
familiares e amigos se 
apresentam as mais 
sentidas condolências.

PRAZOS DE JUSTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA
POR DOENÇA

A justifi cação de ausência por doença, por 
períodos superiores a três dias, é feita mediante a 
apresentação do CIT (Certifi cado de Incapacidade 
Temporária), sob pena de a INCM não proceder ao 
adiantamento do subsídio de doença, nem abonar o 
complemento.

Quanto ao prazo de entrega deste documento, 
obrigando a Segurança Social que seja enviado 
no prazo de 5 dias úteis contados desde o início 
da doença, deverá o original do CIT ser enviado 
directamente para a Segurança Social ou entregue 
nos postos médicos da INCM até ao 3º dia útil 
após o início da ausência, quando for emitido pelos 
médicos desses postos.
Para informação mais detalhada, consulte a DRH 
Informação n.º 5/2011.

GINÁSTICA LABORAL

Todas/os as/os colaboradoras/es dos edifícios 
de Lisboa já estão abrangidos pelo Projecto 
da Ginástica Laboral e frequentam as aulas 
semanalmente.
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Torneio Interno de Futsal
Um evento a repetir

Pelo segundo ano 
consecutivo, o 
Grupo Desportivo, 
em colaboração 
com a Comissão 
de Trabalhadores, 
organizou o Torneio de 
Futsal da INCM, desta 
feita com inovações 
relativamente à 
primeira edição.

Mais jogos, árbitros 
exteriores e a 
introdução de um 
torneio feminino foram 
as principais novidades 
e a adesão crescente 
mostra o carinho e 
entusiasmo que os 
trabalhadores nutrem 
por este evento.

Longe vão os tempos 
em que se realizava 
anualmente um torneio 
inter-secções de futebol 
de salão e outro que 
tinha o nome de «Taça 
de Futebol de Salão», 
ambos realizados no 
antigo ringue da Casa 
da Moeda.

A edição deste ano, que 
contou com o apoio 
da Administração, 
realizou-se novamente 
nas instalações 
da Airfut, no Prior 
Velho, tendo contado 
com cerca de 140 
participantes, incluindo 
24 futebolistas 
femininas repartidas 
por duas equipas, uma 

equipa Inox Team, que, 
à imagem do que fez na 
primeira edição, tornou 
a baquear no momento 
decisivo.

A equipa composta 
pelos polícias da 
Esquadra da INCM, 
que defendia o título, 
perdeu o acesso à fi nal 
e tornou a perder na 
disputa pelo lugar 
mais baixo do pódio 
diante da equipa IPV+1 
no desempate pela 
marcação de grandes 
penalidades.

Para algumas equipas, 
a disputa foi intensa 
e com momentos de 
bom futsal (sobre relva 
sintética). Para outras, 
o torneio teve como 
propósito descontrair e 
conviver com colegas 
num ambiente divertido 
e informal.

Foi marcado um total 
de 48 golos em 34 
jogos, sendo o jogador 
Pedro Marques, da 
equipa Globetrotters, 
o que mais contribuiu 
para esta estatística e 
o guarda-redes Paulo 
Sousa, da equipa Cem 
Talentos, o que mais fez 
para que os avançados 
adversários não 
tivessem êxito nos seus 
intentos.

com jogadoras do 
edifício da Imprensa 
Nacional (IN) e outra 
com jogadoras do 
edifício da Casa da 
Moeda (CM).

O torneio feminino 
desenrolou-se em dois 
jogos, cabendo à equipa 
Alto Relevo (CM) a 
vitória sobre a equipa 
IN Side (IN) em ambos 
os desafi os. 

Estes jogos, repletos de 
emoção, concentraram 
as atenções do público 
de tal forma que não 
havia espaço para 
tantos espectadores. 
Só a fi nal do torneio 
masculino rivalizou 
com os jogos femininos 
em audiência.

As jogadoras Isabel 
Penedo, da equipa 
Alto Relevo, e Maria 
Ferreira, da equipa IN 
Side, partilharam o 
prémio de artilheiras 
da competição e a 
guarda-redes Carla 
Ferreira, da equipa 
Alto Relevo, venceu, 
naturalmente, o prémio 
para a melhor no seu 
posto específi co.

No torneio masculino, 
após sete jogos, a 
equipa Cem Talento 
levantou o troféu que 
há muito perseguia, 
derrotando na fi nal a 

As quatro jornadas do 
torneio terminaram 
com um almoço 
convívio onde se 
entregaram os 
respectivos prémios, 
individuais e colectivos, 
muitos deles pela mão 
do director da UED, 
Duarte Azinheira, 
em representação da 
Administração.

Está prevista uma 
nova edição em 2012 
e, quem sabe, em 
moldes diferentes 
que vão ao encontro 
das expectativas dos 
intervenientes no 
sentido de alargar a 
abrangência desta 
iniciativa.
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a arte
de quem trabalha

Carla Duarte entrou 
para o Arquivo da 
INCM em Junho 
de 1987, tendo, em 
Setembro do mesmo 
ano, transitado 
para o GPE como 
operadora de registo 
de dados. Actualmente 
trabalha como técnica 
administrativa 
na Unidade de 
Publicações Ofi ciais 
— PRG e, a par 
do trabalho que 
desenvolve na INCM, 
dedica-se a criar peças 
únicas.

Aquilo que começou 
como um hobby e 
com o interesse pelas 
artes, ocupando o 
tempo entre a pintura 
e a produção de 
bijutaria, acabou por 
levá-la a tirar um 
curso na Magestil — 
Escola Profi ssional 
de Estilismo e 
Coordenação de Moda.

A partir daí, graças 
ao bom feedback que 
afi rma ter recebido 
e que lhe serviu de 
estímulo, Carla Duarte 
decidiu apostar no 
estilismo e, hoje em 
dia, além de fazer 
acessórios, bijutaria 
e roupa que expõe 
numa loja na zona 
da Graça, realiza 
também arranjos e 
transformações em 
peças de vestuário, 
dispondo para o efeito 
de duas máquinas de 
costura e de todo o 
material necessário.

O percurso criativo 
de Carla Duarte é 
marcado por uma 
grande diversidade 
de trabalhos, tendo 
feito, por encomenda, 
colares para noivas, 
convites e brindes para 
baptizados, acessórios 
para quartos de bebé 
e fatos para um grupo 
de ginástica acrobática, 
tendo já tido também 
oportunidade de 
mostrar o seu trabalho 
numa feira de 
artesanato.

grupo de ginástica acrobática usando 
os fatos criados por  carla duarte

Os colegas da INCM 
também já tiveram 
oportunidade de 
testemunhar o seu 
talento quando, em 
2009, ilustrou o 
postal da Comissão 
de Trabalhadores 
dedicado ao Dia 
da Mulher e, mais 
recentemente, pintou 
as camisolas da sua 
equipa no torneio de 
futebol da empresa.

A história mais curiosa 
que recorda, também 
por ter constituído 
um desafi o fora 
do comum, foi ter 
reconstruído o fato 
de um pára-quedista 
que, após um acidente 
numa aterragem 
menos feliz, esteve em 
coma cinco meses. 
Após a recuperação, 
meses depois, lá estava 
ele a saltar novamente 
com o seu fato todo 
remendado e cheio 
de cores, levando 
o trabalho de Carla 
Duarte «às alturas».
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Lançamento da obra Seis Pintores
no Museu do Chiado

Teve lugar no Museu Nacional de Arte 
Contemporânea (MNAC), vulgo Museu do Chiado, 
o lançamento da obra Seis Pintores, da autoria de 
José-Augusto França, no dia 5 de Abril, ao fi nal da 
tarde. 

A longa carreira e a extensa obra de José-Augusto 
França, historiador e crítico de arte, encheram a 
sala do MNAC, onde se fez notar uma acentuada 
presença jovem.

O evento contou com a presença da directora 
do MNAC, Helena Barranha, do Presidente do 
Conselho de Administração da INCM, Estêvão 
de Moura, e de Raquel Henriques da Silva, 
professora de História da Arte e de Museologia 
na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, individualidades que 
acompanharam o autor nesta apresentação da obra.

A apresentação do livro esteve a cargo de Raquel 
Henriques da Silva, profunda conhecedora da 
obra de José-Augusto França e sua ex-aluna, 
após intervenção de Helena Barranha e Estêvão 
de Moura, que falaram sobre as instituições que 
dirigem e a sua relação com o autor.

A apresentação terminou com uma sessão de 
autógrafos e uma troca de impressões entre 
José-Augusto França e os numerosos estudantes 
que estiveram presentes e que não quiseram perder 
a oportunidade de trocar algumas palavras com um 
autor que é presença constante nas bibliografi as 
dos cursos ligados às artes plásticas.

breves Exposição Aljube — A Voz da Vítimas

Passados 45 anos sobre 
o seu encerramento, a 
prisão política do Aljube 
reabriu portas com a 
exposição Aljube
— A Voz da Vítimas, 
patente desde 14 
de Abril no antigo 
estabelecimento 
prisional, e a INCM 
associou-se a este 
evento editando o 
catálogo da exposição, 
um documento ímpar 
sobre a repressão 
política no nosso país 
no século XX, que nos 
permite entrever, a partir 
da história do Aljube, 
a crónica da repressão 
política daquele período 
da história de Portugal. 
Os antecedentes 
históricos do edifício, 
a vida dos prisioneiros 
e as fugas, as polícias 
políticas do Estado 
Novo, as suas estruturas 
e as prisões existentes 
em Portugal e nas 
colónias, os métodos 
da polícia política e os 
tribunais políticos, a 
Legião Portuguesa e 
a sua actuação são os 
temas abordados ao 
longo de 150 páginas. 
As restantes 50 páginas 
do catálogo arrolam 
uma lista de 48 vítimas 
dos calabouços da 
PVDE/PIDE/DGS, 
homens e mulheres 
com percursos e origens 
diversas, entre as quais 
se encontram fi guras 

que todos conhecemos. 
A encerrar, testemunhos 
dos prisioneiros, 
tirados das páginas 
de diários e cadernos 
de apontamentos ou 
citados de documentos 
do tribunal.
A exposição mostra 
como se organizou 
e como operou a 
repressão política 
e as instituições 
que a exerceram, 
reconstituindo as 
instalações do Aljube 
e as condições em que 
viveram os milhares 
de pessoas que por lá 
passaram.
Tanto a exposição 
como o catálogo são 
da responsabilidade 
do movimento cívico 
NAM — Não Apaguem 
a Memória!, do 
Instituto de História 
Contemporânea da 
Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de 
Lisboa e da Fundação 
Mário Soares.
«O Aljube era um lugar 
sinistro», disse Mário 
Soares na inauguração 
da exposição e que se 
lembra de lá ter estado 
quando tinha apenas 
seis anos, em visita ao 
pai, João Soares, ali 
preso. Mais tarde, na 
década de 60, havia de 
lá voltar como preso 
político.
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Apresentação do livro Im Perfectum — Grafite

No passado dia 9 de 
Abril foi apresentado 
ao público o livro 
Im Perfectum —  
Grafi te, da autoria de 
Patrícia Caetano, no 
café-auditório da FNAC 
do Cascais Shopping, 
uma iniciativa que 
se repetiu no dia 23 
de Abril, desta vez 
na FNAC do Chiado, 
integrada nas iniciativas 
da loja para o Dia 
Mundial do Livro, onde 
a apresentação se 
transformou numa 
autêntica aula prática de 
desenho, através de uma 
intensa participação por 
parte dos presentes.
Na FNAC do Cascais 
Shopping, depois de 
cerca de duas horas 
de desenhos, durante 

na companhia e sob 
orientação da autora, 
uma jovem artista que 
se dedica ao desenho 
e à ilustração, com 
especial vocação para a 
ilustração científi ca.
Im Perfectum —  Grafi te 
é o primeiro livro de 
uma série que ensina a 
desenhar passo a passo, 
que contemplará várias 
técnicas e materiais, e 
nasceu de uma parceria 
entre a INCM e a marca 
suíça Caran d’Ache. 
Imperfectum  signifi ca 
«não acabado» e este 
livro destina-se a ser 
acabado pelo seu leitor, 
que o completará ao 
pôr em prática na 
metade fi nal do livro, 
onde há desenhos 
incompletos e modelos 

as quais Patrícia 
Caetano distribuiu 
dicas e conselhos aos 
que se atreveram a 
empunhar o lápis e o 
esfuminho, o livro foi 
apresentado por Duarte 
Azinheira da INCM, e 
por Mafalda Ferreira, 
em representação da 
Caran d’Ache, a que se 
seguiu uma sessão de 
perguntas do público 
presente, prontamente 
respondidas pela autora. 
A apresentação ao 
público teve o objectivo 
de mostrar o livro por 
dentro, a par da sua 
componente prática, 
convidando o público 
a desenhar, usando 
os materiais tratados 
no livro e as suas 
folhas destacáveis, 

acabados, as noções e 
preceitos que adquiriu 
nos dois capítulos 
teóricos.
A escolha daqueles 
dois locais para 
as apresentações 
prende-se com o facto 
de naquelas duas lojas 
FNAC ter sido criado 
recentemente o Espaço 
do Pintor, dedicado a 
materiais para pintura 
e desenho. Este 
espaço é o resultado 
de uma parceria entre 
a FNAC e a Scriptus, 
representante em 
Portugal da marca 
Caran d’Ache, entre 
outras.

Modernização administrativa
de Moçambique visita a Casa da Moeda
No passado dia 21 de 
Abril, a INCM recebeu 
nas suas instalações 
uma delegação 
ofi cial do Governo 
de Moçambique 
composta por membros 
da Modernização 
Administrativa e de 
entidades ligadas às 
Províncias.

A visita teve como 
objectivo partilhar 
as boas práticas e o 
contributo da INCM 
nos processos de 
simplifi cação da relação 
do Estado com o 
cidadão.
Antes da visita às 
instalações da Casa da 
Moeda, foi feita uma 

apresentação em que se 
explicou a experiência 
e os contributos 
dados pela INCM em 
matéria de formulários 
electrónicos e serviços 
associados ao cartão 
de cidadão, passaporte 
electrónico e Diário da 
República Electrónico.
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INCM lamenta o desaparecimento
de Vitorino Magalhães Godinho

INCM nas Feiras do Livro

É com profundo pesar que a INCM lamenta a perda 
de um dos seus autores mais conceituados, Vitorino 
Magalhães Godinho, intelectual e historiador 
falecido no dia 27 de Abril, aos 92 anos de idade, 
que nos deixa como herança uma vastíssima obra 
ao serviço da cultura e do conhecimento.

Na sua ligação à INCM enquanto autor, destaca-se, 
entre outras obras, a Antologia de Alexandre 
Herculano, onde foi responsável pela introdução 
e organização do volume dedicado a Herculano 
enquanto cidadão e historiador.

Destaque também para a publicação, feita 
pela INCM em Dezembro de 2010, do livro 
Correspondência da Grande Guerra, da autoria do 
Coronel Manuel Maia Magalhães e organizado por 
Vitorino Magalhães Godinho.

Este ano é colocada à venda a segunda edição 
correcta e acrescentada da obra Documentação 
sobre a Expansão Quatrocentista Portuguesa 
e fazem parte do plano editorial da INCM, 
combinado com o autor, a reedição das obras 
Mito e Mercadoria, Utopia e Prática de Navegar 
(séculos XIII-XVIII), As Sociedades e Economias do 
Noroeste Africano — séculos XI a XVI, bem como a 
publicação do tema A Crise da História e as Suas 
Directrizes, trabalhado com um complemento de 
actualização realizado por Vitorino Magalhães 
Godinho.

FEIRA DO LIVRO EM LISBOA 
E EM COIMBRA

A INCM participou 
na 81ª Feira do Livro 
de Lisboa, realizada 
entre os dias 28 de 
Abril e 15 de Maio, 
no Parque Eduardo 
VII, um dos maiores 
eventos dedicados ao 
livro em Portugal e 
onde, à semelhança de 
anos anteriores, teve 
oportunidade de dar a 
conhecer as suas mais 
recentes novidades 
editoriais.

A Feira do Livro, 
organizada em Lisboa 
pela APEL – Associação 
Portuguesa de Editores 
e Livreiros, vai ter lugar 
também no Porto, de 
26 de Maio a 12 de 
Junho, cidade onde a 

INCM conta marcar 
presença, à semelhança 
do previsto para a Feira 
do Livro de Coimbra, 
entre os dias 13 a 21 de 
Maio.

Estes eventos, em que 
a INCM faz questão 
de participar, além 
de serem locais de 
eleição para os leitores 
benefi ciarem de 
descontos na compra 
de livros, são momentos 
privilegiados para 
a promoção e 
difusão do livro em 
língua portuguesa, 
fomentando os hábitos 
de leitura nacionais.
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INCM patrocina APCADEC Awards 2011

Realizou-se, no dia 
6 de Abril, a entrega 
dos APCADEC 
Awards 2011, uma 
iniciativa promovida 
pela APCADEC — 
Associação Portuguesa 
de Compras e 
Aprovisionamento 
e pela International 
Federation of 
Purchasing and 
Supply Management 
(IFPSM), com o 
patrocínio da Imprensa 
Nacional-Casa da 
Moeda (INCM) e 
que este ano teve 
como temática 
«A importância 
das compras na 
competitividade das 
organizações e do país».

O evento contou 
com a presença do 
Secretário de Estado 
Adjunto da Indústria e 
do Desenvolvimento, 
Fernando Medina, 
que sublinhou a 
importância deste 
tipo de iniciativas, 
nomeadamente pelo 
seu contributo para o 
esclarecimento e apoio 
ao desenvolvimento 
da competitividade da 
indústria portuguesa.

O presidente da 
Agência Nacional de 
Compras Públicas 
(ANCP), Paulo Magina, 
que partilhou com a 
plateia as suas refl exões 
sobre a competitividade 
e o Sistema Nacional 
de Compras Públicas, 
divulgou o balanço 
da actividade da 
ANCP e apresentou 
a perspectiva e 
tendências futuras, 
nomeadamente 
no que respeita ao 
desafi o crescente da 
competitividade das 
compras públicas.
Destaque para o prémio 
IFPSM Award  —  
Purchasing Professional 
que foi entregue pela 
primeira vez a um 
gestor português, o 
que, de acordo com 
os organizadores do 
evento, coloca Portugal 
no «state of the art do 
que é feito no mundo 
ao nível das compras e 
supply management», 
e para a entrega dos 
prémios APCADEC 
Universidades, nas 
vertentes Gestão de 
Stocks e Gestão de 
Compras, atribuídos 
a dois trabalhos 
de mestrado 
desenvolvidos por 
alunos da Universidade 
de Aveiro.

Visita à Volkswagen Autoeuropa

No passado dia 29 de Abril, uma delegação 
da INCM visitou a Volkswagen Autoeuropa 
(Autoeuropa).

A visita teve por objectivo dar a conhecer o modo 
de funcionamento e organização desta unidade de 
produção, considerada uma das mais modernas da 
indústria automóvel.

A Autoeuropa diferencia-se por ter uma plataforma 
de produção com uma linha única, fl exível e capaz 
de receber diferentes modelos em simultâneo.

Localizado no concelho de Palmela, o complexo 
da Autoeuropa abrange 2 000 000 m2, ocupando a 
fábrica mais de metade dessa área.

Actualmente com cerca de 3000 trabalhadores, a 
produção anual em 2010 correspondeu a 0,8  % do 
PIB. Presentemente são produzidos em simultâneo 
os modelos da Volkswagen Sharan, Eos e Scirocco e 
o Seat Alhambra.

A delegação da INCM foi recebida pelo 
Director-Geral António de Melo Pires e pelo 
Director de Recursos Humanos, Finanças e 
Tecnologias de Informação, Jürgen Hoffmann, que 
fi zeram uma apresentação da empresa.

Seguiu-se a visita guiada à fábrica, que abrangeu os 
quatro processos de produção: Nave das Prensas, 
Nave das Carroçarias, quadro junto à Nave de 
Pintura, não visitável por razões de segurança, e 
Nave da Montagem Final.

Ao longo da visita foram explicados os processos 
de produção de um automóvel e o funcionamento 
geral da fábrica.
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Visita do Embaixador do Japão

No passado dia 30 de Março, o embaixador 
do Japão em Portugal, Nobutaka Shinomiya, 
acompanhado da embaixatriz, Kumiko Shinomiya, 
visitou as instalações da INCM, uma visita 
realizada a pedido da Embaixada do Japão com o 
propósito de fi car a conhecer a área produtiva da 
empresa.

O embaixador e a sua esposa foram recebidos 
no salão nobre da INCM e, após a recepção, 
deslocaram-se à Unidade de Contrastarias, onde 
puderam verifi car como se processa a actividade de 
ensaio e contraste de metais preciosos, seguindo-se 
a Unidade de Moeda e Produtos Metálicos e por fi m 
a Unidade Gráfi ca, onde tiveram oportunidade de 
conhecer como se produz o passaporte e o cartão 
de cidadão. Por questões de agenda do embaixador, 
apenas visitaram as instalações da Casa da Moeda, 
não tendo sido possível estender essa visita ao 
edifício da Imprensa Nacional.

No fi nal da visita, o embaixador Nobutaka 
Shinomiya assinou o livro de honra da empresa 
e recebeu das mãos do Presidente do Conselho 
de Administração a oferta de alguns produtos 
produzidos na INCM.

INCM nos Dias da Música

A INCM esteve presente na 5ª edição do festival 
Dias da Música, realizado no Centro Cultural de 
Belém (CCB) nos dias 15, 16 e 17 de Abril, este ano 
dedicado ao tema Da Europa ao Novo Mundo 
(1883-1945), no âmbito do qual foi possível 
disponibilizar várias edições dedicadas à música e 
aos estudos musicológicos.

A temática deste ano percorreu os ventos de 
mudança que se verifi caram entre a morte de 
Wagner e o fi m da II Guerra Mundial. De Dvorák a 
Bernstein, de Richard Strauss a Copland, de Satie 
a Gershwin, de Freitas Branco a Eliott Carter, um 
panorama da música na Europa e na América, com 
incursões ao jazz e à música popular americana.
Em cinco edições, foi a primeira vez que o 
festival abriu com uma obra portuguesa, Paraísos 
Artifi ciais, de Luís de Freitas Branco, e a obra dos 
artistas nacionais marcou forte presença. Além 
dos habituais concertos de música erudita, houve 
lugar para várias formas de expressão musical, 
nomeadamente o jazz e o fado.

Reunião do focus group
Decorreu, no dia 14 de Abril, mais uma reunião 
do focus group de trabalhadores da INCM, que se 
debruçou sobre o relatório de sustentabilidade de 
2009, tendo sido feita uma avaliação qualitativa dos 
resultados apresentados naquele relatório.

A sessão, que teve a duração aproximada de quatro 
horas e foi conduzida pela BSD Consulting, contou 
com a presença de cerca de 20 participantes, em 
representação das várias unidades e áreas de 
actividade da INCM, tornando possível, com base 
na informação recolhida, melhorar o próximo 

relatório de sustentabilidade, ajustando-o melhor às 
expectativas dos trabalhadores.
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Associados da ARINCM visitam a Galiza

Cerca de 45 antigos trabalhadores e familiares 
visitaram a Galiza, num passeio organizado 
pela Associação de Reformados da INCM que 
decorreu nos dias 8, 9 e 10 de Abril, onde tiveram 
oportunidade de conhecer as cidades de La 
Coruña e Santiago de Compostela, entre outros 
aprazíveis e belos locais situados nas Rias Bajas, 
não desperdiçando mais uma oportunidade para 
confraternizar e fortalecer os laços que os unem, 
como é habitual nas actividades lúdico-culturais da 
Associação.

A bordo de um barco que percorreu as Rias Bajas, 
nas proximidades de La Toja, viveram momentos 
de companheirismo e enriquecimento cultural, 
aproveitando também para conhecer a Torre de 
Hércules e a Plaza Maria Rita, em La Coruña, 
bem como o centro histórico da monumental 
cidade de Santiago de Compostela, que possui 
dois edifícios notáveis da autoria do arquitecto 
português Álvaro Siza Vieira: o Centro Galego de 
Arte Contemporânea e a Faculdade das Ciências da 
Comunicação.

A alegria e a boa disposição foram uma constante 
entre a maioria dos viajantes ao longo do passeio, 
tendo havido, na noite de sábado, no hotel em 
Lanzada, ocasião para cada um demonstrar as 
habilidades na arte de bem dançar rumbas, boleros 
e passo dobles, entre outras músicas.

INCM participa no Global 
Management Challenge

passam pela análise 
de indicadores 
económico-fi nanceiros, 
ganham uma visão mais 
alargada e estratégica 
de uma empresa 
e compreendem 
a interacção entre 
as diferentes áreas 
funcionais e o impacto 
que as suas decisões 
podem ter numa 
organização, tendo em 
conta as condicionantes 
do mercado em que 
competem e a máxima 
satisfação do cliente.

O Global Management 
Challenge é disputado 
em duas voltas, a 
primeira entre Maio 
e Junho e a segunda 
entre Setembro e 
Outubro, e uma fi nal, 
em Novembro, onde 
será escolhida a equipa 
vencedora, que irá 
representar Portugal 
na fi nal internacional 
em 2012, defrontando 
as equipas vencedoras 
dos outros países 
participantes.

A INCM vai participar, 
com uma equipa 
composta por Alcina 
Pinto, Sandra Oliveira, 
Sandra Ramos, Miguel 
Pereira e Luís Filipe 
Almeida, na 32ª edição 
do Global Management 
Challenge, uma 
competição 
internacional de 
estratégia e gestão 
organizada pela SDG —
Simuladores e Modelos 
de Gestão e pelo jornal 
Expresso.

A iniciativa, que teve 
origem em Portugal em 
1980, tem envolvido 
em todo o mundo mais 
de 450 mil quadros de 
empresas e estudantes 
universitários e consiste 
numa simulação 
empresarial em que 
cada equipa deve gerir 
uma empresa com o 
objectivo de obter a 
mais elevada cotação 
das suas acções na 
bolsa de valores.

Ao tomarem decisões 
de gestão de topo, 
através de um 
simulador empresarial, 
os participantes 

Delegação angolana visita INCM
A INCM recebeu a visita de uma delegação dos 
Correios de Angola, no dia 20 de Abril, integrada 
no âmbito de um workshop organizado pelos 
CTT de Portugal denominado Filatelia, Negócios 
Internacionais, MKT e Serviço Nacional a Clientes, 
durante a qual tiveram ocasião de conhecer as 
instalações da empresa, nomeadamente a Unidade 
Gráfi ca e o processo produtivo de selos.




