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MATRIZ13
Orthographia
(ôr-tu-ghra-fi-a), s. f. a parte da grammatica que ensina as regras
da boa escripta das palavras; arte de escrever com os caracteres e
signaes consagrados pelo uso. // Maneira de escrever as palavras: com
as letras fundamentais que elas tinham na língua mãe. // Orthographia
sónica, o modo de escrever as palavras empregando só as letras que
correspondem aos sons.
(Aulete e Valente, Diccionario Contemporaneo da Lingua Portugueza, 1881)

Ortografia
s.f. (1540 cf. JBarG) 1 ORTOG conjunto de regras estabelecidas pela
gramática normativa que ensina a grafia correcta das palavras, o uso
de sinais gráficos que destacam vogais tónicas, abertas ou fechadas,
processos fonológicos como a crase, os sinais de pontuação
esclarecedores de funções sintácticas da língua e motivados por
tais funções etc. 1.1 ORTG o estudo dessas regras 2 ORTG o m. q. GRAFIA
(‘representação’) (...) . o. etimológica ORTG aquela que conserva letras
próprias da língua da qual se origina a palavra . o. fonética ORTG
aquela que procura manter uma correspondência dois a dois entre
as letras e os sons das palavras; ortografia sónica . o. mista OTG
aquela que mistura os critérios da ortografia etimológica com os da
ortografia fonética.
(Houaiss e Villar, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2002)
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EDITORIAL
A questão ortográfica tem sido um tema transversal e polémico ao longo de
várias gerações e surge sempre que se pretende adotar critérios e codificar a
escrita.
Refere a literatura afeta a esta temática que a divergência ortográfica entre
Portugal e o Brasil experimentou várias tentativas de aproximação, mas sempre
com parcos resultados.
É de conhecimento mais restrito que, em dezembro de 1910, o nosso
colaborador António Dias Coelho, chefe do serviço de revisão da Imprensa
Nacional, enviou uma carta ao administrador-geral da empresa Luís Derouet,
denunciando o estado da incoerência ortográfica que se vivia nas publicações
oficiais. O administrador remete a questão para o Inspetor da Instrução
Secundária, Superior e Especial e, em 15 de fevereiro de 1911, é publicada uma
portaria nomeando a Comissão da Reforma Ortográfica que integra, entre
outros, Carolina Michaelis, Adolfo Coelho, Gonçalves Viana e José Leite de
Vasconcelos.
Ficou assim a Imprensa Nacional associada à primeira grande reforma
ortográfica da língua portuguesa.
A partir do dia 1 de janeiro de 2012, outra reforma se vai fazer sentir pois, de
acordo com a Resolução do Conselho de Ministros nº 8/2011, todos os serviços,
entidades e organismos sujeitos aos poderes de direção, superintendência e
tutela do Governo aplicam a grafia do novo Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa, abrangendo portanto a publicação do Diário da República.
A INCM, o mais antigo estabelecimento fabril do país, em laboração contínua
desde finais do século XIII, é depositária de um legado e de uma memória que
importa preservar, sobretudo porque atestam uma capacidade invulgar para
acompanhar as transformações que se foram sucedendo no país e no mundo.
A comprovar esse passado longo, refere esta edição a notícia da descoberta do
primeiro «Regimento da Casa da Moeda», datado de 1498.
A capacidade de acrescentar valor à sociedade, resistindo sempre às
adversidades e acompanhando a evolução dos tempos, tem sido uma constante
na atividade da INCM. Refiro-me, em particular, à Unidade de Publicações
Oficiais, uma das áreas de atuação da empresa que bem exemplifica aquela
característica.
Esta Unidade alterou profundamente o seu paradigma produtivo, facto que
possibilitou editar e disponibilizar o Diário da República por via eletrónica,
tornando-o um serviço público universal e gratuito. Um exemplo bem-sucedido
da aplicação das novas tecnologias ao serviço dos cidadãos.
As tecnologias de informação desempenham um papel cada vez mais
importante na atividade e nos processos de negócio da empresa. Na atualidade,
a informática está presente em praticamente todas as áreas, sendo responsável
pelas mudanças operadas na forma e organização do trabalho e até nos modos
de relacionamento. Por isso, nesta edição, foi reservado um espaço para os
informáticos, profissionais que muito têm contribuído para este progresso.
Por fim, aproveito para destacar a figura de José Leite de Vasconcelos, uma
figura incontornável da cultura portuguesa pelo labor que dedicou às letras e às
ciências sociais, a quem a INCM dedica a Agenda para 2012.
Agora que um novo ano se aproxima, ocasião para balanços e novos projetos,
lança-se a todos o desafio para que aguardem o futuro com um sentimento
positivo, feito de esperança e compreensão.
Vogal do Conselho de Administração
Renato Leitão
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Ano novo traz Acordo Ortográfico
O Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa visa garantir
uma maior harmonização
ortográfica entre os oito países
que integram a Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa
(CPLP), um aspecto fundamental
para 250 milhões de falantes
no mundo, bem como reforçar
o papel e a expansão da língua
portuguesa enquanto língua
de comunicação internacional.

regulamento provisorio
para a officina typographica
do diário do governo de
26 de setembro de 1850

«A língua não se faz por decreto» é um dos
muitos argumentos manifestados por defensores
e opositores do Acordo que, à semelhança do
que aconteceu com anteriores tentativas de
harmonização ortográfica, alimentam longas
discussões e debates.
O Acordo Ortográfico está, no entanto, em vigor
e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/2011
determina que, a partir de 1 de Janeiro de 2012,
o Governo e todos os serviços, organismos e
entidades sujeitos aos poderes de direcção,
superintendência e tutela do Governo aplicam
a grafia do Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa, determinando também que, a partir da
mesma data, a publicação do Diário da República
se realize em igual conformidade.
Na INCM, enquanto responsável pela edição
e disponibilização do Diário da República, a
implementação do novo Acordo Ortográfico
vem sendo preparada há já algum tempo, com
actualizações de software e com várias acções de
formação ministradas às pessoas que se dedicam
à preparação da publicação e que, a partir do
próximo ano, o terão de fazer em conformidade
com as novas regras.
Assim, a partir do dia 1 de Janeiro, todas as
entidades que enviam actos para publicação no
Diário da República terão de o fazer obedecendo
à nova norma ortográfica, um passo que oficializa
a aplicação do Acordo Ortográfico em Portugal,
marcando a história da língua portuguesa e da
INCM enquanto agente dessa mudança.
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A história por detrás do Acordo
A necessidade de uniformização da língua
portuguesa e da sua escrita é um assunto sentido
desde há muito e raras vezes tratado de forma
pacífica.
Em 1671, João Franco Barreto publicava a Ortografia
da Língua Portugueza, uma obra compreendida
no quadro político em que Portugal vivia. João
Franco Barreto nascera em 1600 durante a ocupação
espanhola, assistira a todo o processo da restauração
da independência e era premente que a língua
portuguesa fosse definitivamente fixada e ganhasse
autonomia.
Mais tarde, em 1739, João Moraes Madureira
Feijó publica Orthographia ou Arte de Escrever
e Pronunciar com Acerto a Língua Portugueza,
impresso em Lisboa na Regia Officina Typografica,
introduzindo a preocupação não só de fixar a língua
portuguesa mas também de dar instruções aos

reprodução da revista Occidente,
de 20 de março de 1909

professores quanto ao ensino da mesma.
Em 1840, António Feliciano de Castilho vai ser
o primeiro protagonista de um conflito ao redor
da ortografia da língua portuguesa, propondo a
adopção do seu método de leitura repentina, que
denominou o Método Português (depois conhecido
como o Método Português de Castilho) de
aprendizagem da leitura, contra o qual se insurgiram
em grandes polémicas.
Após uma luta obstinada pela adopção do seu
Método e contra uma generalizada descrença dos
pedagogos sobre a sua eficácia, obteve um lugar
no Conselho Superior de Instrução Pública e foi
nomeado Comissário para a Propagação do Método
Português. Contudo, o Método nunca foi adoptado
oficialmente para uso generalizado nas escolas
O que muda com o novo Acordo Ortográfico
A pronúncia, o significado e o uso das palavras em
cada país continuam iguais, uma vez que o Acordo
Ortográfico apenas introduz mudanças a nível da
ortografia, ou seja, apenas vai alterar o modo de
escrever algumas palavras. O novo Acordo afecta
cerca de 0,5 % do vocabulário no Brasil e 2 % em
Portugal.
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públicas.
A Cartilha Maternal, Arte de Leitura, publicada
em 1876 por João de Deus, introduz um método
relativamente inovador na época e foi, dois anos
depois, aprovado como o método nacional de
aprendizagem da escrita da língua portuguesa.
Só em 1898 é que sai a primeira portaria referente à
questão ortográfica da Direcção-Geral da Instrução
Pública: Conjugação dos verbos e synopses
gramaticais.
Em 1900, Aniceto dos Reis Gonçalves Viana,
filósofo, linguista e lexicógrafo, elabora um
questionário para se formularem as regras
da ortografia portuguesa. Elaborou também
trabalhos que ordenaram e normalizaram a
ortografia portuguesa. O mais completo, até
porque já integra matéria saída em opúsculos
anteriores, é a Ortografia Nacional. Simplificação
e Uniformização Sistemática das Ortografias

K, Y, W
O alfabeto passa a
ter 26 letras com a
inclusão das letras
«K», «Y» e «W», usadas
sobretudo em palavras
de origem estrangeira
de uso corrente, nomes
próprios, sobrenomes
ou apelidos ou
de lugares e seus
derivados, símbolos
químicos e unidades de
medida ou siglas.

é, ó/ê, ô
Algumas palavras
vão ter dupla grafia
devido à diferença
de pronúncia entre
Portugal e Brasil:
académico/acadêmico,
amazónia/amazônia,
anatómico/anatômico,
António/Antônio,
blasfémia/blasfêmia,
cénico/cênico,
cómodo/cômodo,
efémero/efêmero,
fenómeno/fenômeno,
gémeo/gêmeo,
género/gênero,
génio/gênio,
ténue/tênue,

Portuguesas, de 1904.
Em 1910, após a implementação da República,
António Dias Coelho, chefe do serviço de
revisão da Imprensa Nacional, envia no dia 17 de
Dezembro uma carta ao administrador-geral Luís
Carlos Guedes Derouet, denunciando o estado da
incoerência ortográfica e sugerindo o exposto por
Gonçalves Viana em 1904. Luís Derouet remete a
questão para o Inspector da Instrução Secundária,
Superior e Especial, António José de Almeida, a 14
de Janeiro de 1911.
Na sequência da necessidade de uniformização
ortográfica apontada pela Imprensa Nacional,
surge então a Portaria de 15 de Fevereiro, publicada
no Diário do Governo, nº 29, de 17 de Fevereiro,
que nomeia a Comissão da Reforma Ortográfica,
constituída por Francisco Adolfo Coelho, filólogo,
escritor e pedagogo, autodidacta, presidente,
Carolina Wilhelma Michaëlis de Vasconcelos,
filóloga da língua portuguesa, crítica literária,
escritora, lexicógrafa, investigadora, presidente

tónico/tônico,
bebé/bebê,
bidé/bidê,
canapé/canapê,
caraté/caratê,
croché/crochê,
guiché/guichê,
judo/judô,
matiné/matinê,
metro/metrô,
puré/purê.

H
Outra alteração diz
respeito à utilização
da letra «h», sendo
suprimido por
aglutinação no interior
das palavras (reaver,
desumano) ou quando
consagrado pelo uso
(ervanário, ervoso).
Emprega‑se o «h» por
motivos etimológicos
(hélice, humano, hoje,
hora), nas palavras
compostas ligadas por
hífen (pré-história,
sub-humano) e nas
interjeições (hem? ah!
oh!).
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honorária, Aniceto dos Reis Gonçalves Viana,
relator, António Cândido de Figueiredo, filólogo
e escritor, vogal, e José Leite de Vasconcelos,
linguista, filólogo e etnógrafo, vogal.
Tendo como base de trabalho o Questionário de
1900 e A Ortografia Portuguesa de Gonçalves
Viana, a Comissão de Reforma Ortográfica
estabelece uma ortografia simplificada a usar nas
publicações oficiais e no ensino.
Esta reforma da ortografia foi profunda e
modificou completamente o aspecto da língua
escrita, aproximando-o muito do actual, fazendo
desaparecer muitas consoantes dobradas, os
grupos ph, th, rh, etc. Ela representa um retorno,
parcial, à ortografia fonética da Idade Média, de que
se diferencia, no entanto, pela uniformidade com
que é aplicada.
A adopção desta nova ortografia não se fez sem
resistências em Portugal, mas a maior polémica
em seu torno surgiu no Brasil. Apesar de já existir

C, P
Nas palavras
com sequências
consonânticas
elimina‑se o «c» ou
o «p» quando estes
não se pronunciam
(são mudos): acionar,
adjetival, adjetivo,
adoção, adotar,
afetivo, apocalítico,
ativo, ator, atual,
atualidade, batizar,
coleção, coletivo,
contração, correção,
correto, dialetal,
direção, direta, diretor,
Egito, eletricidade,
exatidão, exato, exceção,

excecionalmente,
exceções, fator, fatura,
fração, hidroelétrico,
inspetor, letivo,
noturno, objeção,
objeto, ótimo,
projeto, respetiva,
respetivamente, tatear.
As palavras onde
estas consoantes são
pronunciadas mantêm a
sua grafia: friccionar,
facto, corrupção, etc.
Nas sequências «mpc»,
«mpç» e «mpt», se o
«p» for eliminado, o
«m» passa a «n», como
assunção e perentório.

há longo tempo no Brasil uma forte corrente
foneticista, que se batia pela simplificação
ortográfica, o não envolvimento brasileiro na
reforma portuguesa teve o efeito contrário de
reforçar as correntes tradicionalistas, ficando
os dois países com ortografias completamente
diferentes: Portugal com uma ortografia reformada,
o Brasil com a velha ortografia pseudo-etimológica.
A 12 de Setembro, António José de Almeida,
Ministro do Interior, faz publicar no Diário do
Governo, n.º 213, o relatório da Comissão, lançando
as bases para a unificação da ortografia que deve
ser adoptada nas escolas e nas publicações oficiais.
Em 1915 estabelece‑se o primeiro acordo
ortográfico não oficial, quando a Academia
Brasileira de Letras resolve harmonizar a ortografia
com a portuguesa. Esta resolução é revogada em
1919 e, no ano seguinte, Júlio Dantas, Ministro da
Instrução Pública, dissolve a Comissão da Reforma
Ortográfica.

ÊEM, EEM
As terminações verbais
«êem» deixam de ser
acentuadas em Portugal
e no Brasil (exemplos:
creem, deem, leem,
veem, incluindo os
verbos com as mesmas
terminações: descreem,
releem, reveem, etc).
O acento diferencial
para distinguir o
passado do presente
passa a ser facultativo.
Deixa de ter acento
diferencial a forma
verbal de «para».

No vocabulário
brasileiro desaparece
o acento circunflexo em
palavras como abençôo,
vôo, crêr, lêr e outras.
Desaparece também o
trema em palavras como
lingüíça, freqüencia ou
qüinqüénio, assim como
o acento agudo nos
ditongos abertos como
por exemplo assembléia
ou idéia.
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Novo Acordo Ortográfico
da Língua Portuguesa
edição incm e app
Código 1016796
Autor Paulo Feytor Pinto
Novembro de 2009
¤ 8,08

Em 1929, durante o período da Ditadura Militar,
a Academia Brasileira de Letras lança um novo
sistema gráfico. O primeiro Acordo Ortográfico
partiu da iniciativa da Academia Brasileira de
Letras e foi aprovado pela Academia das Ciências
de Lisboa, em 1931, e publicado no Diário do
Governo, n.º 120, de 25 de Maio. Este visava
suprimir as diferenças, unificar e simplificar a
língua portuguesa. No entanto, nunca foi posto em
prática.

Esta lei é responsável por 70% das divergências
ortográficas com Portugal.
A Convenção Ortográfica Luso-Brasileira de
1945 ou Acordo Ortográfico de 1945 é adoptado
em Portugal mas não no Brasil. Em Portugal é
publicado no Diário do Governo, de 8 de Dezembro
de 1945. No Brasil não chegou a ser ratificado pelo
Congresso e, por isso, os brasileiros continuaram a
regular‑se pela ortografia do Formulário Ortográfico
de 1943.

Em 1940, a Academia das Ciências de Lisboa publica
o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa,
aprovado no Brasil em 29 de Janeiro de 1942.

O Acordo Ortográfico de 1945 é uma convenção
ortográfica assinada em Lisboa em 6 de Outubro
de 1945 entre a Academia das Ciências de Lisboa e
a Academia Brasileira de Letras. Este documento,
ligeiramente alterado pelo Decreto-Lei n.º 32/73,
de 6 de Fevereiro, estabelece as regras ortográficas
vigentes em todos os países de língua portuguesa,
excepto o Brasil, que segue o Formulário
Ortográfico de 1943.

O Formulário Ortográfico de 1943, aprovado
em 12 de Agosto, é um conjunto de instruções
estabelecido pela Academia Brasileira de Letras
para a organização do Vocabulário Ortográfico
da Língua Portuguesa do mesmo ano. É este
documento, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 5765, de 18 de Dezembro de 1971, que regimenta
a escrita do português brasileiro até hoje.

hífen
As formas
monossilábicas do
verbo haver perdem o
hífen. Exemplos: «hei
de», «hás de», «há de»,
«hão de». A palavra
«fim-de‑semana»
também fica sem hífen.
O hífen cai também em
palavras compostas
(em que se perdeu a
noção de composição),
que passam a ser
escritas da seguinte
forma: mandachuva,
paraquedas e
paraquedista. Ainda
em relação ao hífen:

fusões de palavras
quando há duplicação
do «s» ou do «r»,
como antirreligioso,
antissemita,
contrarregra,
contrassenha,
extrarregular,
infrassom.
O novo Acordo
recomenda também que
se generalize a fusão
quando a terminação é
uma vogal e o segundo
elemento começa
com vogal diferente:
extraescolar,
autoestrada.

Em 1975, a Academia das Ciências de Lisboa
e a Academia Brasileira de Letras elaboraram
um projecto de acordo que não foi aprovado
oficialmente.
maiúscula/minúscula
No que respeita ao
emprego de minúsculas
e maiúsculas, os dias
da semana, os meses,
as estações do ano e
os pontos cardeais
passam a escrever‑se
com letra minúscula
(segunda-feira, janeiro,
primavera, norte),
exceptuando‑se as
situações em que os
pontos cardeais ou
equivalentes assumem
um carácter absoluto
(o Oriente – oriente
asiático, o Norte –
norte de Portugal).

As maiúsculas
empregam‑se nos
nomes de instituições,
nos topónimos, seres
mitológicos, e de festas
ou festividades (Banco
de Portugal, Sintra,
Natal, Páscoa).
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Em 1986, da reunião de representantes dos sete
países de língua portuguesa (Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e
São Tomé e Príncipe), resultaram as Bases
Analíticas da Ortografia Simplificada da Língua
Portuguesa de 1945, renegociadas em 1975 e
consolidadas em 1986, que, novamente, nunca
chegam a ser implementadas.
Em 1990 surge o Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa, um tratado internacional que tem
por objectivo criar uma ortografia unificada para
o português, a ser usada por todos os países
de língua oficial portuguesa. Foi assinado por
representantes oficiais de Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e
São Tomé e Príncipe em Lisboa, em 16 de
Dezembro de 1990, ao fim de uma negociação entre
a Academia das Ciências de Lisboa e a Academia
Brasileira de Letras iniciada em 1980. Depois de
obter a sua independência, Timor-Leste aderiu ao
Acordo em 2004. O Acordo teve ainda a presença
de uma delegação de observadores da Galiza.
No artigo 3º, o Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa de 1990 previa a sua entrada em vigor
a 1 de Janeiro de 1994, mediante a ratificação
de todos os membros. No entanto, como apenas
Portugal, em 23 de Agosto de 1991, o Brasil, em
18 de Abril de 1995, e Cabo Verde ratificaram o
documento, a sua entrada em vigor ficou pendente.
Em 1998, na cidade da Praia, Cabo Verde, foi
assinado o Protocolo Modificativo ao Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa que retirou do
texto original a data para a sua entrada em vigor.
Em Julho de 2004, os chefes de Estado e de
governo da CPLP, reunidos em São Tomé e
Príncipe, aprovaram o Segundo Protocolo
Modificativo ao Acordo Ortográfico que, para além
de permitir a adesão de Timor-Leste, previa que,
em lugar da ratificação por todos os países, fosse
suficiente que três membros da CPLP ratificassem
o Acordo Ortográfico para que este entrasse em
vigor nesses países.

Em 16 de Maio de 2008, a Assembleia da República
acabou por ratificar o Segundo Protocolo
Modificativo. Entretanto, os chefes de Estado e de
governo da CPLP, reunidos em Lisboa no dia
25 de Julho de 2008, na Declaração sobre a Língua
Portuguesa manifestaram «o seu regozijo pela
futura entrada em vigor do Acordo Ortográfico,
reiterando o compromisso de todos os Estados
membros no estabelecimento de mecanismos de
cooperação, com vista a partilhar metodologias
para a sua aplicação prática». Surgia finalmente um
tratado internacional que uniformizava a grafia da
língua portuguesa em todos os países lusófonos.
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Descoberto primeiro Regimento
da Casa da Moeda
Foi descoberto
recentemente o
primeiro Regimento
da Casa da Moeda,
datado de 1498, do qual
apenas se conheciam
cópias do século XVII,
uma das quais, a mais
completa, data de 1667 e
encontra‑se depositada
no Arquivo Nacional da
Torre do Tombo.

primeiro Regimento da Casa da Moeda,
datado de 1498

O original desse
Regimento, outorgado
por D. Manuel I no
âmbito da ampla
reforma administrativa
que promoveu, foi
localizado na Biblioteca
da Academia das
Ciências de Lisboa
(Série Vermelha de
Manuscritos,
nº 542). Sabe‑se que
o documento esteve
na posse da Casa da
Moeda, pelo menos, até
final do século XVII,
desconhecendo‑se
como chegou ao

Convento de Jesus,
cuja biblioteca, depois
da extinção das ordens
religiosas em 1834, foi
integrada na Academia
das Ciências.
Trata‑se de um
manuscrito que
mantém a sua
encadernação original
em pele de vitela e
brochos nas pastas, com
uma folha de guarda
inum. e 17 folhas em
pergaminho, medindo
34 cm por 24 cm.
Datado de 23 de Março
de 1498, está assinado
por D. Manuel como
«el Rey e princype»,
assinatura que o rei
apenas usou durante
o curto período que
vai de Abril de 1497
a Agosto de 1498,
enquanto sua mulher,
Isabel, filha dos Reis
Católicos, por morte
do irmão, foi herdeira
do trono de Castela e
Aragão.
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Pelo Regimento
ficamos a conhecer
alguns espaços da Casa
da Moeda, sendo a
Casa da Balança o local
onde as operações de
registo e controlo das
partidas de ouro e prata,
entregues pelo rei ou
por particulares para
cunhar, se processavam.
O metal era pesado
pelos mestres da
balança, na presença do
tesoureiro e do escrivão,
que tudo registava no
seu livro. Também na
Casa da Balança havia
uma arca de três chaves
para guardar o metal
e, no caso de ser ouro,
havia dentro dessa
arca um cofre de duas
chaves onde ele era
colocado.
Pesado e registado,
o metal, depois de
carregado em receita ao
tesoureiro, era por este
entregue ao afinador
no caso do ouro, ou ao

fundidor no caso da
prata, para ser então
posto no toque da lei
(24 quilates para o ouro
e 11 dinheiros para
a prata). Seguia‑se o
ensaio que garantia a
qualidade do toque e
só depois o metal era
entregue ao capataz da
fornaça (podia haver
várias a funcionar
simultaneamente), que
«lavrava» a moeda, ou
seja, transformava o
metal em chapa, que
seria recortada em
disco, sobre o qual iria
incidir o cunho que
transformava esse
disco em moeda. Mas
antes da cunhagem,
os salvadores tinham
o cuidado de pôr cada
disco no seu justo peso,
recortando-o mais ou
menos sempre que
necessário. Por fim, a
branqueação dava à
moeda o seu aspecto
final.

A moeda era depois
outra vez pesada e
contada, antes de ser
entregue aos seus
donos, que a recebiam
de novo na Casa da
Balança, na presença
do tesoureiro e do
escrivão, que tudo
carregava em despesa
ao tesoureiro no Livro
da Receita e Despesa,
pagando os donos o
preço do «feitio» da
moeda. Acrescente‑se,
como curiosidade, que
esses livros existem
no Arquivo da Casa da
Moeda desde 1517.
O Regimento de
1498 vigorou até ao
final do século XVII,
enquanto o sistema
de cunhagem foi o do
martelo. Quando se
dá a alteração deste
processo de fabrico,
com a introdução do
uso do balancé de
parafuso, surge um
novo Regimento (1686)
dado por D. Pedro II
à Casa da Moeda de
Lisboa.
A Casa da Moeda de
Lisboa é o mais antigo
estabelecimento fabril
do País, em laboração
contínua desde finais
do século XIII. A
primeira notícia do
seu funcionamento
é de 1270 quando D.
Afonso III decidiu
fazer em Lisboa uma

emissão monetária.
Situar‑se-ia então junto
à Porta da Cruz na
zona oriental da cidade,
perto do actual sítio de
Santa Apolónia. Daí
terá passado para os
Paços dos Infantes a
par de São Martinho
(actual Limoeiro) e no
princípio do século
XV já se encontrava
na Rua do Morraz.
Com D. Manuel a Casa
da Moeda ficava nos
baixos do Paço da
Ribeira, com frente
para a Rua Nova. Mais
tarde terá tido uma
localização mais a
ocidente, na Rua da
Calcetaria, até que em
1720 se mudou para a
Ribeira de São Paulo,
onde esteve até 1940,
data em que veio
ocupar o actual edifício
ao Arco do Cego.
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A Unidade de Publicações Oficiais

A Unidade de Publicações Oficiais (UPO) é
provavelmente a área de actuação da INCM
que mais se transfigurou nos últimos anos e,
ao mesmo tempo, aquela onde a missão de
serviço público tem maior expressão, bem
patente na responsabilidade de editar o Diário
da República, através do qual os cidadãos
tomam conhecimento dos actos públicos que
guiam a vida da sociedade portuguesa.
De facto, a edição e disponibilização do
Diário da República foi e continua a ser a
actividade mais emblemática da UPO. Sendo
o órgão de publicação oficial do Estado, nele
são publicadas, na I série, as leis e os demais
actos normativos que emanam dos órgãos
de soberania (Presidência da República,
Assembleia da República, Governo e
tribunais), bem como da Comissão Nacional
de Eleições.
Na II série do Diário da República são
ainda publicados actos regulamentares do
Governo, como portarias e despachos, actos
da administração pública central e local,
actos de instituições com funções essenciais
de supervisão e regulação, como o Banco
de Portugal, bem como os demais actos de
diversas entidades públicas autónomas, tais
como hospitais, escolas ou universidades.
Trata-se, sem dúvida, de um trabalho de
grande responsabilidade, sobretudo pelas
implicações que tem no relacionamento
do Estado com os cidadãos e no bom
funcionamento das instituições, garantido
na INCM por profissionais empenhados
e familiarizados com a linguagem e as
especificidades próprias dos actos normativos,
fruto da experiência acumulada ao longo dos
anos na Imprensa Nacional.
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Serviço Universal e Gratuito
O Decreto-Lei nº 116-C/2006, de 16 de Junho,
determinou que o Diário da República
fosse disponibilizado por via electrónica e
se tornasse um serviço público universal e
gratuito, mantendo o serviço de assinatura
para a pesquisa avançada no portal do Diário
da República Electrónico (DRE) e na base
de dados jurídica Digesto, facto que alterou
radicalmente todo o paradigma produtivo da
UPO.
Uma das primeiras alterações diz respeito
à recepção dos actos para publicação, que
deixaram de ser enviados em papel, com
o selo branco, pela entidade emitente para
passarem a ser enviados exclusivamente por via
electrónica, com implicações na segurança e
na forma como era autenticada a proveniência
desses actos. Num ambiente exclusivamente
electrónico, havia que assegurar as garantias
de autenticidade que anteriormente eram
fornecidas fisicamente em papel.
O processo adoptado implica que cada
entidade realize um contrato prévio
formalizando a sua ligação com a INCM. Este
primeiro passo é o único a utilizar papel e tinta.
A partir daí o processo segue integralmente
a via electrónica, proporcionada pelas actuais
tecnologias de informação.
Na INCM, em vez de um sistema de
certificados digitais, mais caros, morosos
e complexos, optou-se por um sistema
semelhante ao homebanking, ou seja, numa
sessão https, mediante um login e uma
password, o emitente estabelece uma ligação
rápida e segura, sendo obrigado a alterar a
sua password assim que entra pela primeira

vez no sistema. Só então recebe uma matriz
de códigos que o habilita a submeter os actos
para publicação no Diário da República.
Este sistema de autenticação dos utilizadores
é partilhado com outros portais públicos,
como o Portal Base das Compras Públicas
e o Portal de Submissão Electrónica dos
Instrumentos de Gestão Territorial. A INCM
está também acreditada como eSender junto
do Jornal Oficial da União Europeia para
envio electrónico dos anúncios de contratação
pública de entidades portuguesas.
Actualmente, encontram-se credenciados
mais de 10 mil utilizadores da plataforma
electrónica do Diário da República que,
de forma segura, enviam os diplomas para
publicação. Esses actos são enviados em
diversos suportes standard existentes no
mercado (Excel, Word, PDF, OpenOffice,
etc.) e em condições que possibilitem o seu
tratamento no sistema de edição do Diário da
República.
Depois de submetidos os actos, há uma
verificação prévia de todos os requisitos
necessários, de acordo com o Regulamento de
Publicação de Actos no Diário da República,
uma fase destinada a confirmar os requisitos
legais, a norma habilitante e o fundamento da
sua publicação.
Após essa verificação, os actos são enviados
para a secção de Programação de Publicações
(PRG) que, após planificar e agendar a sua
edição, os envia à secção de Marcação,
Revisão e Composição (MRC), que os prepara
conforme as regras gráficas e ortográficas
instituídas legalmente para a publicação.
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Como consequência da forma como os actos
são agora enviados, a fotocomposição passou
a ser uma tarefa menos necessária. A alteração
introduzida com o envio dos documentos em
formato electrónico implicou uma redução
no número de profissionais ligados à área de
operações da UPO de 84 para os actuais
58 elementos.
Hoje em dia, depois de darem entrada no
sistema de edição, os documentos são
ordenados segundo o protocolo do Estado, de
acordo com a orgânica de cada emissor e com
parâmetros previamente estabelecidos, sendo
submetidos a um programa de paginação
automático concebido especificamente para o
Diário da República.
Actualmente, apenas são lidos e revistos na
íntegra por profissionais de revisão os actos
a publicar na I série, sendo que na II Série
apenas o são os emanados da Presidência do
Conselho de Ministros e de todos os órgãos de
soberania e seus gabinetes. Com carácter de
excepção, todas as declarações de rectificação
são lidas integralmente, em ambas as séries,
independentemente dos seus emissores.
Na fase de revisão, se for detectada alguma
falha ou incoerência num qualquer diploma o
texto é devolvido à entidade emitente para que
esta o aperfeiçoe e o submeta novamente de
acordo com os parâmetros exigidos legalmente.
Depois de paginado, o Diário da República é
submetido a uma última verificação antes de
ser disponibilizado no site do DRE.

Intervenção de especial destaque nesta
unidade da INCM é a que irá operar a partir de
1 de Janeiro de 2012 com a adopção da nova
norma ortográfica na publicação do Diário
da República e que marcará a adopção por
Portugal do novo Acordo Ortográfico.
A UPO conta actualmente com
71 trabalhadores, menos 29 do que em
Janeiro de 2007, profissionais que se dedicam
maioritariamente ao Diário da República,
representando a II série cerca de 70 % da
actividade desenvolvida. A I série representa
apenas 8 % da actividade ali desenvolvida,
embora, pela sua natureza, se revele de uma
importância claramente superior.
Hoje em dia ainda se produzem cerca de 600
exemplares do Diário da República em papel,
exclusivamente para clientes particulares,
para arquivo público e depósito legal, uma vez
que a Administração Pública está inibida de
o comprar, só podendo aceder a ele por via
electrónica, um claro contraste com os 21 000
exemplares da I Série que eram impressos
diariamente em 2006.
Outras atribuições da UPO
A par do serviço electrónico de acesso
universal e gratuito, que permite consultar
toda a legislação publicada desde 5 de
Outubro de 1910, é ainda disponibilizado
por esta Unidade da INCM um serviço de
assinatura que permite realizar pesquisas de
diplomas por palavras ou linguagem natural e
que inclui a interoperabilidade com o sistema
jurídico da Presidência do Conselho de
Ministros, sendo também produzidas edições
do Diário da República em CD-ROM e DVD,
que colocam à disposição do público 50 anos
daquela publicação.
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A actividade da UPO produz ainda os
Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo,
que constituem um apêndice do Diário da
República, sendo também responsável pela
produção do Boletim do Trabalho e Emprego,
com periodicidade semanal, disponibilizado
electronicamente na página do Ministério da
Solidariedade e da Segurança Social.
A par daquele trabalho, tem ainda a
responsabilidade de representar oficialmente
o Serviço de Publicações da União Europeia,
com sede no Luxemburgo, comercializando as
versões em papel e CD-ROM do Jornal Oficial
da União Europeia, bem como os acórdãos
de 1ª instância do Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias.
Dando continuidade ao potencial e à natural
vocação para acompanhar e desenvolver
trabalhos de natureza técnico-jurídica, esta
Unidade da INCM edita também uma colecção
de separatas que são a transposição para livro,
sem comentários ou anotações, de diplomas
legais e regulamentos técnicos, tais como o
Código do Trabalho, o Código da Estrada ou o
Acordo Ortográfico, entre outros.
Neste momento, a UPO está a produzir a revista
da Procuradoria-Geral da República, mediante
um protocolo assinado com esta instituição
que estabelece também o fornecimento de
conteúdos para uma linha de edições jurídicas
com remissões e anotações de jurisprudência e
doutrina, o que irá possibilitar à INCM estar na
vanguarda das edições jurídicas.

Destaque ainda para o apoio que a área
operacional da UPO, nomeadamente a secção
de Marcação, Revisão e Composição, fornece
a outras unidades de negócio da INCM, em
particular à Unidade Editorial, realizando
diversas tarefas de revisão e de paginação, um
trabalho que confere às edições da INCM a
qualidade e o rigor que as caracteriza.
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José Leite de Vasconcelos

«O pai da arqueologia portuguesa»
José Leite de Vasconcelos notabilizou‑se em vários
ramos do saber e é, pela riqueza e dimensão do
seu legado, uma figura incontornável da cultura
portuguesa, com parte significativa da sua obra
editada pela INCM.
A aldeia rural de Ucanha, no interior beirão, onde
nasceu no dia 7 de Julho de 1858, permitiu-lhe o
contacto com tradições, usos e costumes populares
que acabariam por ser determinantes na formação
do seu percurso intelectual, sobretudo depois de
contactar com a realidade cosmopolita da cidade
do Porto, onde se diplomou em Medicina, facto que
o fez despertar para a necessidade de compreender
e conservar essa cultura popular que sentia estar a
desaparecer.

«[...fui levado...] a occupar-me
das cousas antigas, quando elas
servião, no circulo dos meus
estudos, para aclarar os factos
da actualidade»
José Leite de Vasconcelos

Esse interesse pelas raízes profundas dos
Portugueses, que supunha estarem embrenhadas
num passado longínquo, fizeram com que
abandonasse a actividade de médico, que
exerceu por pouco tempo e da qual conservou
apenas o rigor do método científico, levando-o a
dedicar‑se de corpo e alma às letras e às ciências
sociais, nomeadamente à Linguística, à Filologia,
à Numismática, à Literatura, à Etnografia e à
Arqueologia.
Movido pelo interesse de descobrir e compreender
as origens da alegada identidade portuguesa, Leite
de Vasconcelos determinou o seu objecto de estudo
— o povo português. Pretendia compreender as
realidades culturais que estudava como etnólogo
através dos vestígios arqueológicos, envolvendo‑se
para tal num trabalho e num processo de pesquisa
que lhe haveria de ocupar toda a vida.
Na sua missão de tentar preservar para a
posteridade um património cultural que sentia
estar a ameaçado e do qual faziam parte todos os
vestígios da presença humana no território, Leite
de Vasconcelos assume o papel de arqueólogo e
embarca num intenso trabalho de pesquisa que o
faz percorrer todo o país em inúmeras excursões
arqueológicas e etnográficas, um feito por si só
notável tendo em conta as limitações impostas
pelas deslocações naquele tempo, tornando-o
conhecedor das peculiaridades de cada região.
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imagens retiradas
da agenda incm 2012
– josé leite de vasconcelos

Sendo considerado por muitos o pai da arqueologia
portuguesa, criou em 1893 o Museu Etnográfico
Português, actual Museu Nacional de Arqueologia
(MNA), idealizado para ser uma espécie de
«Museu do Homem Português» e para preservar
e dar a conhecer os artefactos e o material que
foi reunindo, fruto do seu trabalho de pesquisa
e recolha, mas também de várias aquisições e
doações.
No vasto âmbito das suas actividades e interesses,
tomou consciência do crescimento do interesse
pelo estudo das coisas antigas e estabeleceu
múltiplos contactos em Portugal e no estrangeiro,
dando origem ao maior epistolário de autor
português jamais conhecido: uma colecção de
24 289 espécimes epistolares provenientes de
3727 correspondentes.
Assim, em 1895, com o intuito de difundir e
partilhar informação científica sobre arqueologia,
funda O Arqueólogo Português, a mais antiga
revista científica e patrimonial da arqueologia
portuguesa, uma publicação amplamente
difundida e prestigiada, tanto a nível nacional
como internacional, editada actualmente com os
respectivos suplementos pela INCM em parceria
com o MNA.

Em 1897, inicia a publicação daquela que é
considerada a sua grande obra no domínio da
arqueologia, Religiões da Lusitânia, cujos três
volumes se encontram editados pela INCM à
semelhança de grande parte dos seus escritos.
No ano de 1901, na Universidade de Paris, defende a
sua tese de doutoramento intitulada «Esquisse d’une
dialectologie portugaise» e em 1909 participa no
famoso Congresso do Cairo, de que foi presidente
da 1.ª Secção (Arqueologia Prehistórica) e de onde
trouxe algumas antiguidades egípcias que ainda
hoje se conservam em exposição no MNA.
A evolução do seu trabalho e da sua investigação
acabariam por lhe demonstrar que a ancestral
nação portuguesa que buscava na arqueologia
afinal não existia, dedicando‑se nos últimos anos
da sua vida à Linguística e à síntese etnográfica,
trabalho que deu origem aos 10 volumes da obra
Etnografia Portuguesa, que também se encontra
editada pela INCM.
José Leite de Vasconcelos viria a falecer em 1941,
aos 82 anos de idade, deixando uma obra e um
legado imenso, fruto de um trabalho dedicado
que arrebatou a consideração e o respeito do mais
humilde dos camponeses ao mais letrado dos
intelectuais do seu tempo, um trabalho que, de
acordo com a sua convicção, mostra muito do que
somos hoje através do que fomos no passado.
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Informáticos: uma história
de olhos postos no futuro
as tecnologias de informação estão presentes
em praticamente toda a sua actividade, tendo
inclusivamente alterado a génese daquilo que a
empresa produz e fornece.
Hoje em dia, a INCM disponibiliza serviços e
produtos que incorporam consideráveis níveis de
tecnologia e que garantem a sua segurança física
e lógica, nomeadamente o cartão de cidadão ou
o passaporte electrónico. O Diário da República
transfigurou-se graças à informatização e à Internet,
sendo agora disponibilizado electronicamente de
forma universal e gratuita, e a INCM atingiu um
nível que lhe permite fornecer várias soluções
informáticas desenvolvidas internamente.

cartões perfurados

A informática está presente no nosso dia-a-dia em
praticamente tudo quanto fazemos, mudou a forma
como trabalhamos e até como nos relacionamos em
sociedade. As inovações e os progressos sucedemse a uma velocidade tão grande que nos fazem
viver o mundo das tecnologias da informação
sempre de olhos postos no futuro.
Cartões perfurados, fitas magnéticas, cassetes,
disquetes, discos rígidos, cds e pen drives são
alguns exemplos de dispositivos de memória
artificial, muitos deles já completamente
ultrapassados. No entanto, quando olhamos para
trás, apercebemo-nos que houve um tempo em que
as coisas que hoje temos por garantidas, banais ou
até obsoletas eram vistas como ficção científica.
A informatização da INCM tem já um historial
digno de registo, um percurso semelhante ao de
muitas empresas com mais de 30 anos, tendo
passado de um tempo em que os computadores
eram inexistentes para uma situação em que

Mas, como é óbvio, nem sempre foi assim.
Em meados dos anos 70 não existia um único
computador na INCM e existiam poucos no
País. Naquele tempo, no Sector de Codificação
e Controlo fazia-se o controlo e a codificação
dos dados respeitantes a guias ou facturas que
depois eram perfurados em cartões na Secção de
Mecanografia, que estava subordinada à Direcção
Financeira. Grandes e barulhentas máquinas
transformavam os algarismos digitados num
código binário perfurado em cartões que depois
eram lidos no computador do centro informático do
Hospital de S. José, dando origem aos recibos de
vencimento.
Só no início dos anos 80 é que a INCM instala o
seu primeiro computador, uma máquina da Bull
que constituía o mainframe, o «cérebro» do sistema
informático da altura, ligado por intermédio de
cabos a diversos terminais. Em 1986 é criado o
Gabinete de Planeamento e Informática (GPI) e
só então a informática se autonomiza, deixando
a Direcção Financeira para ficar na dependência
directa do Conselho de Administração, dando
origem, em 1989, ao Departamento de Sistemas de
Informação (DSI).
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de ir à NCR, no Largo de Santa Bárbara, fazer os
novos cartões. Curioso é que eu só tinha meia
hora ou menos para fazer o trabalho, visto ser feito
numa pausa das operadoras da NCR. Só mais tarde
tivemos máquinas de perfuração na INCM e então
passou também a ser feito o registo de dados para
os vencimentos que eram processados no centro
informático do Hospital de S. José. Nesta fase já
éramos três operadoras, mais tarde passámos a
cinco e trabalhávamos por turnos. Só mais tarde
passei para a categoria de operadora de registo de
dados.

Henrique Nunes (HN) Eu entrei como escriturário,

Fernanda Gonçalves

«Acompanhei com muita
satisfação e com muito orgulho
todos os projectos.»
Para conhecer melhor a história da informática
na INCM e dos profissionais que a têm vindo
a fazer, a Matriz conversou com três colegas: a
Fernanda Gonçalves, actualmente a secretariar o
DSI, o Henrique Nunes, que foi um dos primeiros
analistas programadores da empresa, e a Dora
Sousa, que está connosco desde a implementação
do sistema SAP.

em 1977, para o Sector de Codificação e Controlo,
que pertencia à Direcção Comercial. Fazia
codificação dos produtos, verificava se as guias,
que seguiam para perfuração, tinham os códigos
correctos, e conferia as listas provisórias. Na
altura estava a começar o curso no Técnico, que
prossegui em regime de pós-laboral. Passado
algum tempo, no início dos anos 80, foi aberto um
concurso interno para o Gabinete de Planeamento
e Informática que estava então a nascer, já com
um computador a funcionar internamente. Nessa
altura foram instalados no computador da INCM

Matriz (M) Quando e de que forma iniciaram o
vosso percurso na INCM?

Fernanda Gonçalves (FG) Eu entrei para a
INCM no dia 12 de Dezembro de 1973 com a
categoria de praticante de secretaria e para a
secção de Mecanografia. Era aí que se processava
a facturação e contabilidade da empresa numas
máquinas mecanográficas enormes, as NCR 400,
que utilizavam umas fichas com tarja magnética
onde se registava o movimento de clientes, no
fundo eram as contas correntes.
A minha função era preparar o trabalho para as
operadoras das 400. As guias de venda vinham
dos armazéns e eu tinha da lhes juntar um cartão
perfurado com os dados do cliente para que
saíssem no cabeçalho da factura, mas por vezes
isso não era possível, ou por ser um cliente novo ou
por o cartão que já existia não estar em condições
de ser lido. Como nós não tínhamos máquina de
perfuração, então todas as quartas-feiras tinha

Henrique Nunes

«penso que temos capacidade
e podemos aproveitar algumas
coisas que desenvolvemos
internamente.»
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os programas que utilizava externamente, e
que só tratavam contabilidade, facturação e os
movimentos de armazém.
Outras áreas, como os recursos humanos,
começaram a ser desenvolvidas internamente,
assim e na sequência do concurso, passados alguns
meses, eu e outro colega começámos então a
desempenhar as funções de analista-programador.
Algum tempo depois, houve necessidade, por
diversas razões, sobretudo legais, de refazer
grande parte das aplicações, tendo sido decidida
a aquisição de um package mais completo que
tinha a designação de FICOS, que ainda assim
não cobria todas as necessidades, havendo
aplicações adicionais, e «customizações» às do
próprio package que tinham de ser desenvolvidas
internamente e era necessário programar. O FICOS
manteve-se até aos anos 90, sendo substituído
pelo Minimal/Gest, uma aplicação cuja grande
inovação era a utilização de bases de dados
relacionais. A grande vantagem era de uma forma
quase automática conseguir, por exemplo, escolher
dados para transferir para uma ferramenta de PC
(por exemplo Excel) e assim conseguir informação
não prevista na aplicação e novos formatos de
apresentação (nomeadamente gráficos). O Minimal
manteve-se até ao SAP, introduzido em 2001.

«Acho que se devia valorizar
mais a informática, porque
a informática não é só carregar
num botão.»

Dora Sousa (DS) Eu entrei em 2001 com a
implementação do SAP. Fui integrar a equipa
responsável pela implementação do sistema.
Na altura não entrei logo para o Departamento
Informático, fiquei associada ao DCO e só depois
passei para o DSI. Desde então tenho vindo a
trabalhar sempre na mesma área com o SAP,
desenvolvendo aplicações, dando suporte aos
utilizadores, desenvolvendo novos produtos e
todo o processo ligado ao negócio que os novos
produtos acarretam.
Tudo o que sei hoje aprendi na altura com as
pessoas que estavam a implementar o projecto e
com os consultores que estavam cá.
M Recordam-se de algum trabalho que tenha sido
complicado ou que tenha constituído um desafio?
FG Eu trabalhei sempre com as mesmas pessoas,
houve sempre uma camaradagem excelente e não
tenho nenhuma má recordação. Acompanhei com
muita satisfação e com muito orgulho todos os
projectos, apesar de não trabalhar directamente na
área como técnica.
Enquanto existiu a Mecanografia só havia
operadores de registo de dados, só quando surgiu
o Gabinete de Planeamento e Informática, em
82/83, é que começaram a esboçar-se as carreiras
informáticas, com a diversidade de programação e
a introdução das várias linguagens.
A partir daí mantive-me na informática mas
na área de secretariado, por isso acompanhei
todos os projectos. Recordo-me da passagem
do milénio e do receio generalizado que existia
com a possibilidade de perda de dados ou de as
coisas deixarem de funcionar, do trabalho e da
preocupação em verificar tudo, todos os circuitos,
mas acabou por correr tudo bem.

HN Recordo-me de vários, mas talvez destaque
a instalação, em 87/88, da aplicação comercial
para fazer o controlo das vendas nas lojas. Eu,
que entretanto tinha terminado a licenciatura,
fiquei responsável pela instalação da aplicação,
que tinha por base uma aplicação a funcionar em
algumas farmácias e também em gasolineiras, se
não estou em erro, e que com algumas alterações,
supostamente fáceis, feitas pela empresa que fez a
proposta, com a nossa colaboração na identificação
e especificação dessas alterações. Só que às vezes
mais vale fazer um fato à medida do que ajustar o
fato que era de outra pessoa e acabou por dar mais
trabalho.

Dora Sousa
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Quando a aplicação foi colocada na INCM, como
pronta, não funcionava, dava erros e deixava de
funcionar (equivalente ao chamado écran azul dos
PC). Depois de várias correcções e reuniões, onde
chegou a estar presente o PCA da altura, acabei
por passar algumas noites no edifício da Rua de
D. Francisco Manuel de Melo, juntamente com os
programadores dessa tal empresa, para pôr tudo a
funcionar de acordo com as nossas especificações.
Primeiro tive de meter na cabeça deles a filosofia
daquilo que nós queríamos e depois programar de
acordo com isso. Conseguimos, por fim, pôr
a aplicação a funcionar no estado mínimo e depois
foi evoluindo ao longo do tempo. A aplicação
comercial deu algumas dores de cabeça mas,
mesmo depois da instalação do SAP, as máquinas
registadoras que estão actualmente nas lojas ainda
continuam com a mesma filosofia de recolha de
informação.

pelos programadores, que desenvolviam programas
de recursos humanos, de vendas, etc. O mainframe
estava ligado aos diversos terminais por cabos, com
repetidores de sinal.
Por essa altura foi instalada a primeira rede
ethernet, com base em hubs, e a partir daí
começaram a ser instalados computadores
pessoais. Começou então a haver outro tipo
de responsabilidade pelo posto de trabalho e a
possibilidade de fazer cálculos dentro do próprio
posto ou sector, já não era tudo centralizado. Até
essa altura, qualquer trabalho, qualquer listagem,
tinha de ser pedida a alguém da informática.

M Acham que o trabalho dos informáticos recebe o
reconhecimento que merece?

M A Fernanda e o Henrique, sendo os mais antigos,
alguma vez imaginaram que a informática viesse
a ter um papel tão importante? Como é que se deu
essa evolução?

DS Se o trabalho ficar bem feito as pessoas acham
que não é mais do que a nossa obrigação. Hoje em
dia a informática dá apoio aos utilizadores e a todo
o suporte físico (impressoras, computadores, etc.),
desenvolve sites e aplicações em colaboração com
entidades externas, como o Diário da República
Electrónico, a publicação de anúncios, e ainda cria
soluções para produtos de segurança.
Acho que se devia valorizar mais a informática,
porque a informática não é só carregar num botão.
Se as coisas aparecem feitas é porque há muito
trabalho por trás que as pessoas, porque não sabem
ou não têm formação, tendem a não valorizar.
O pessoal da informática, apesar de ter um horário
estabelecido, trabalha remotamente e está sempre
disponível. Quando surge um problema, quando
falha a Internet ou o servidor, a pessoa responsável
é logo contactada de forma a resolver o problema a
partir de casa. Quando há um problema, temos logo
os telefones a tocar e sentimos o stress do outro
lado, da parte das pessoas que precisam fazer sair o
trabalho. Há ainda muitas manutenções que só se
podem fazer sem as pessoas estarem a trabalhar e
isso normalmente só é possível ao fim-de-semana.

FG A este nível não, nunca imaginei. Até mesmo

FG A percepção que eu tenho é que, quando

DS Para mim foi o arranque do SAP, porque havia
o entrave das pessoas que estavam habituadas a
trabalhar de uma maneira e tiveram de começar
a trabalhar de outra. Foi necessário motivar as
pessoas e prestar ajuda, por vezes com os clientes à
nossa frente nas lojas.

o parque informático, quem é que imaginava há
uns anos que isto viesse a ter este boom e este
crescimento. Eu não imaginava mas, gradualmente,
foi-se vendo que era para aí que caminhava. Foi
muito gratificante acompanhar tudo isso ao longo
destes anos todos.

HN Não, era difícil imaginar, quando até meados
dos anos 90 não havia computadores pessoais para
ninguém. Havia um sistema com um mainframe
(um computador central) e vários terminais que
alimentavam o sistema com écrans desenvolvidos

as coisas não funcionam, as pessoas não
compreendem e atribuem sempre as culpas à
informática.

HN Falando a nível geral, e não em enquadramento
na empresa, a maior parte das pessoas não
reconhece o trabalho dos informáticos, toda a gente
tem urgência naquilo que está a fazer, a ideia é «o
meu trabalho é sempre mais importante do que o
dos outros». É natural, eu percebo isso. Mas se há
três ou quatro avarias ao mesmo tempo, eu tenho
que as analisar e ver quais é que são prioritárias.
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gabinete de planeamento e informática em 1989

terminais da Fotocomposição em 1988

A título de curiosidade posso dar um exemplo. Há
tempos juntei-me em conversa com uns amigos,
éramos cerca de 14 pessoas e, a dada altura,
começámos a falar de informática. Não houve
ninguém que não batesse no sector de informática
ou da assistência informática da empresa onde
trabalhava, ora porque avaria e não resolvem, ora
porque demoram muito tempo a resolver, ora
porque as aplicações não estão como se pretende.
Quase todos trabalhavam em empresas diferentes e
não houve nenhum que não tivesse queixas.
Custa-me a crer que a assistência informática não
funcione em lado nenhum. Hoje em dia quase toda
a gente trabalha com ferramentas informáticas, têm
computadores em casa, onde podem escolher os
programas, tirar ou acrescentar memória e pôr tudo
a funcionar à sua maneira.
Numa empresa não posso usar os programas
que quiser ou pôr um computador a funcionar de
uma determinada forma sem afectar os outros,
isso têm várias implicações de segurança ou
compatibilidade.

evoluem à mesma velocidade. Quanto ao futuro
da informática na INCM, acho que há tarefas
aliciantes e interessantes para se fazer. Há ideias
inovadoras, até no sentido de a INCM prestar
serviços informáticos a outras empresas. Isso exige
cuidados adicionais de segurança e acho que
transferir trabalho para empresas exteriores, ao
nível da informática, pode constituir um risco.
A informática nasceu nesta empresa nas áreas
administrativas, depois chegou à produção.
Enquanto estava só nas áreas administrativas,
tempos de indisponibilidade ou intrusões no
sistema tinham uma importância diminuta, quando
chega à produção já tudo se torna mais importante,
e algum tipo de informação pode ser mais
apetecível, há que não esquecer isso. Obviamente
eu não defino nada na estratégia da empresa, mas
penso que temos capacidade e podemos aproveitar
algumas coisas que desenvolvemos internamente,
sem esquecer que a tecnologia não funciona
sem técnicos e que para acompanhar toda esta
velocidade de evolução são necessários recursos
humanos motivados e devidamente formados.

M O facto de estarem ligados a uma área em
constante evolução representa uma dificuldade
acrescida? Como é que vêem o futuro da
informática na INCM?
DS É sempre um incentivo trabalhar com coisas
novas e ideias diferentes, isso é motivador.
HN É aliciante por um lado mas também representa
alguma dificuldade. As pessoas têm de se manter
sempre actuais. Um informático nunca pode dizer
que atingiu um determinado patamar e que dali
não pode evoluir mais. Estão sempre a aparecer
coisas novas e quem gosta de informática tem
sempre vontade de as aplicar. Nas empresas isso
gera uma dificuldade acrescida na medida em
que era mais calmo instalar uma determinada
aplicação e mantê-la durante dois ou três anos
com poucas alterações. As coisas evoluem cada
vez mais depressa e o problema é que nem
tudo evolui à mesma velocidade. A instalação
de uma nova aplicação numa empresa pode
gerar incompatibilidades com outras que não

página do balancé de fevereiro de 1989
com artigo sobre a informática
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O melhor do design português
na Colecção D

A Colecção D é
uma colecção de
livros dedicada aos
designers portugueses,
editada pela INCM
com o objectivo de
historiar o design
português e exibir uma
montra do potencial
criativo do Portugal
contemporâneo.
Enquadrada por uma
estratégia editorial
que procura revelar
a excelência da
cultura portuguesa
contemporânea, a
Colecção D publica
alternadamente
designers históricos e
actuais, cujo trabalho se
estende por múltiplas
disciplinas: design
editorial, grafismo,
design de objectos,
design expositivo,
ilustração editorial,
publicidade e moda.
A Colecção D, nascida
de um conceito de
Jorge Silva e da
Silvadesigners,
que têm a seu cargo

a selecção de artistas,
a investigação,
a produção de
conteúdos, o design
e a comunicação da
colecção, não pretende
ser enciclopédica
mas sim exactamente
o oposto: ágil,
acessível e informal,
uma alternativa
às densas e caras
monografias sobre
designers existentes no
mercado, geralmente
indisponíveis a médio
prazo.
Estes livros são
essencialmente visuais,
com um texto de
abertura a enquadrar
historicamente o artista
e a sua obra numa
perspectiva moderna
e actuante, escrito por
especialistas da área.
As restantes páginas
são uma sucessão
de imagens, cerca
de 100-120 por livro,
capazes de retratar
com profundidade (e
espectacularidade) a

obra dos artistas. Os
livros fecham com a
biografia, bibliografia e
prémios do artista.
A Colecção D destina-se essencialmente
a estudantes e
professores, bem
como às comunidades
profissionais ligadas
às artes plásticas,
design, ilustração e
publicidade. Pretende
cobrir uma crónica
deficiência no
ensino da história do
design português e
funcionar como um
primeiro contacto com
criadores de referência
contemporâneos.
A edição bilingue
permite também a
disponibilidade em
livrarias de instituições
cultu¬rais, tanto
portuguesas como
estrangeiras.
Os dois livros já
publicados são um
statement da colecção.
O primeiro revela o R2,
um atelier de design
gráfico do Porto, criado
por Artur Rebelo e
Lizá Ramalho, que
opera essencialmente
na área cultural e é
uma das referências
mais inspiradoras
do moderno design
português, com a sua
obra reconhecida
também no estrangeiro.
O segundo é sobre
Victor Palla, designer,

ilustrador, fotógrafo,
arquitecto, editor
e artista plástico
que tem sido
redescoberto a partir
da sua obra fotográfica,
nomeadamente com
o livro Lisboa, Cidade
Triste e Alegre. Foi
também um grafista
revolucionário nos
livros e revistas dos
anos 40 e 50 e um
notável autor de capas
das editoras Arcádia,
Coimbra e Atlântida.
Programados para
o final do ano estão
ainda os livros sobre
os designers Paulo
Guilherme e Pedro
Falcão e para o início
de 2012 os de Fernando
Brízio e Marco Sousa
Santos.
Destaque ainda para
o Centro Português
de Design e para o
MUDE, Museu do
Design e da Moda,
que se associaram a
esta colecção, estando
já programadas
diversas exposições
e conferências em
2012 no sentido de
complementar as obras
à medida que estas vão
sendo publicadas.
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Instrumentos ao serviço da cidadania

Livro de Reclamações e RTIC ~ Rede
Telemática de Informação Comum
Tendo em conta que o portal congrega entidades
com áreas de actuação muito distintas entre si, bem
como o número de instituições que ainda pretende
ligar-se à RTIC, a INCM continua a fornecer todo o
apoio necessário à efectivação e manutenção dessa
ligação.
O portal está construído de modo a que as
entidades não necessitem de ter uma plataforma
paralela para fazer a gestão das reclamações. De
qualquer forma, para as entidades que tenham um
processo de gestão interno de reclamações, a RTIC
permite a interligação automatizada com o mesmo,
de modo facilitar o carregamento da informação.
site da rtic

No dia 27 de Outubro, durante a apresentação
dos dados estatísticos relativos às reclamações
registadas no primeiro semestre de 2011, o
Secretário de Estado Adjunto da Economia e
Desenvolvimento Regional, António Almeida
Henriques, sublinhou a importância do Livro de
Reclamações enquanto instrumento de cidadania,
uma importância que esteve na base da criação da
RTIC — Rede Telemática de Informação Comum,
desenvolvida em 2009 pela Direcção-Geral do
Consumidor (DGC) em colaboração com a INCM,
sua parceira tecnológica nesse processo.
A RTIC, de acesso geral em http://rtic.consumidor.pt,
é uma plataforma tecnológica que permite o
tratamento e gestão das reclamações efectuadas
pelos consumidores e utentes no Livro de
Reclamações, além de disponibilizar informações
sobre o estado da reclamação, o que possibilita
análises estatísticas de conflitualidade de consumo
por parte das diversas entidades reguladoras ou de
controlo de mercado que se encontram conectadas
à Rede.
A INCM, através do seu know-how no âmbito
das tecnologias de informação, colaborou com a
DGC na construção da RTIC e mantém um papel
activo na manutenção e na melhoria contínua
daquela plataforma, de acordo com as necessidades
específicas de cada entidade competente.

Graças à criação da RTIC, os consumidores/
utentes e os agentes económicos podem,
a qualquer instante, verificar o estado das
reclamações em que estejam implicados, podendo
consultar a respectiva evolução. Esta possibilidade
aumenta a transparência e a confiança dos
consumidores, ao mesmo tempo que reforça
a credibilidade do Livro de Reclamações e a
importância de reclamar, evidenciando que todas
as reclamações são analisadas e disponibilizadas,
podendo ser consultadas na RTIC.

Dados apurados no 1.º semestre
A RTIC congrega actualmente cerca de
20 entidades reguladoras e de controlo
competentes que, de acordo com a legislação
em vigor, recepcionam e tratam as reclamações
exaradas nos livros, permitindo apurar importantes
dados estatísticos que podem ser usados na
definição de políticas viradas para o consumidor.
As estatísticas das reclamações efectuadas no Livro
de Reclamações indicam que, no 1.º semestre de
2011, foram registadas cerca de 100 000 reclamações na RTIC, o que corresponde a um aumento
de cerca de 3000 reclamações em relação ao
mesmo período em 2010.
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No universo das reclamações registadas, o
atendimento deficiente e as prestações defeituosas
de serviços e bens são os motivos mais invocados
pelos reclamantes, constituindo, ao longo dos
semestres, os motivos mais denunciados. No
âmbito das reclamações relacionadas com serviços
de comunicações electrónicas destacam-se os
problemas com os equipamentos, as avarias e os
cancelamentos de serviços.
Nos serviços financeiros verifica-se igualmente um
aumento de reclamações relacionadas com contas
de depósito e produtos de poupança, enquanto na
saúde os tempos de espera e a falta de qualidade
na assistência administrativa surgem como os
principais motivos das reclamações.
A disponibilização do Livro de Reclamações por
parte da generalidade dos operadores económicos
iniciou-se em 2006, afirmando-se desde então
enquanto meio célere e eficaz na defesa do
consumidor/utente, que, dessa forma, pode
apresentar uma reclamação quando considere que
os seus direitos não foram acautelados.
O Livro de Reclamações, cuja produção, controlo
do processo de disponibilização aos operadores e
venda são responsabilidades da INCM, constitui
assim um instrumento de cidadania que, quando
devidamente utilizado, torna possível actuar em
caso de violação das regras legais aplicáveis,
permitindo ao profissional corrigir voluntariamente
procedimentos e melhorar a qualidade dos bens e
serviços oferecidos ao público.
A realização da reclamação no Livro de
Reclamações constitui uma forma de participação
activa dos cidadãos na defesa dos seus direitos, o
que implica uma atitude responsável e informada
no exercício da cidadania.
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INCM amplia
a sua certificação

A INCM ampliou a sua
certificação no âmbito
da qualidade, fazendo-a
chegar à edição de
livros, de acordo com a
NP EN ISO 9001:2008,
Sistemas de Gestão
da Qualidade, uma
certificação concedida
pela APCER —Associação Portuguesa
de Certificação, no
passado dia 5 de
Dezembro, na qual
se incluem todos os
processos e actividades
certificados até à
data, incluindo a nova
extensão que agora
certifica a qualidade de
mais um processo de
negócio.
O novo certificado
de manutenção e
extensão da qualidade
na INCM passou
assim a ter o seguinte
âmbito: produção de
moeda corrente e de
colecção, medalhas,

fichas paramonetárias,
selos brancos, objectos
de arte em metal,
cartões poliméricos,
passaportes, selos
de autenticação e
legitimação, cadernetas,
impressos, livros,
hologramas, valores
postais, produtos
similares, edição de
livros, publicações
oficiais do Diário
da República e
comercialização do
Jornal Oficial da União
Europeia e de produtos
e serviços nas lojas.
Este certificado vem
reforçar e conceder
a credenciação do
trabalho de todos nós e
demonstra os elevados
níveis de qualidade
e exigência dos
nossos produtos e da
empresa, o que permite
à INCM garantir os
mais elevados padrões
de reconhecimento
internacional.
A manutenção e
extensão da certificação
da INCM em todas
as actividades já
mencionadas, de acordo
com o referencial
normativo NP EN
ISO 9001:2008,
potenciam a
sua capacidade
em satisfazer as
necessidades dos
clientes, uma vez

que assumem esse
objectivo primordial
através da melhoria
contínua, reforçando
a sua postura rigorosa
e competente num
mercado cada vez mais
criterioso.
A manutenção
e continuidade
da extensão da
qualidade na INCM
visam a obtenção da
certificação para todas
as suas actividades,
assumindo-se como
uma oportunidade
diária para produzir
os melhores produtos
e prestar os melhores
serviços.
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PROJECTO ASSUNTOS SOCIAIS do CEEP NA INCM

Formação
No âmbito do Projecto Assuntos Sociais do CEEP
Portugal, têm vindo a ser realizadas reuniões de
trabalho em várias empresas associadas onde são
apresentados e discutidos temas de várias áreas,
com especial ênfase para os que estão relacionados
com a gestão do capital humano das empresas.
A 13 de Outubro transacto, foi a vez da INCM
organizar a sessão plenária. Através da intervenção
feita pelo presidente do Conselho de Administração,
deu‑se a conhecer a nossa empresa, o que fazemos e,
sobretudo, para onde caminhamos.

Como previsto no Plano de Formação, o
2.º semestre está a ser preenchido com a realização
de interessantes e inovadoras acções de formação,
das quais destacamos as relativas a Equipas
Positivas e Liderar Equipas Positivas.
Estas acções trouxeram as características de um
outdoor para dentro da nossa empresa.
Perspectivamos alargar este tipo de formação a
toda a empresa, visando ter cada vez mais equipas
de trabalho coesas e motivadas.

As apresentações seguintes detiveram‑se sobre
a temática das certificações na INCM, tendo
a matéria respeitante à certificação da área de
recursos humanos suscitado grande interesse,
proporcionando animada discussão entre os cerca
de 50 participantes.
Podemos afirmar assim, claramente, que os
objectivos foram atingidos.

NOVAS OPORTUNIDADES
O Programa Novas
Oportunidades teve
início na INCM em
Fevereiro de 2010 e
reuniu cerca de
130 inscrições.
Até à data, sete turmas
concluíram o processo
de reconhecimento,
validação e certificação
de competências
(RVCC) e a oitava
turma está a decorrer

deste 17 de Outubro.
Alertamos os
colaboradores que
já frequentaram as
sessões e que não
concluíram os seus
projectos que ainda o
podem fazer.

cartoon
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CAMINHADA «DIA SAUDÁVEL»
no dia 5 de Outubro,
mais uma caminhada
no Parque Florestal de
Monsanto, organizada
em parceria com a
Workwell.

Aproveitando o
excelente tempo e a
pausa do feriado, aliado
ao êxito da caminhada
realizada no âmbito da
comemoração do «Dia
Saudável», teve lugar,

Sem esquecer
a importância
de incentivar
hábitos saudáveis,
esta iniciativa
proporcionou também
momento de convívio e
de descontracção.

PARA LÁ DO MARÃO
Teve lugar, nos
refeitórios da
INCM, no final do
mês de Outubro,
mais uma iniciativa
temática, onde se
pretende divulgar
a rica gastronomia
portuguesa.
Desta vez, a região
escolhida foi
Trás‑os‑Montes.
A forma como os
eventos decorreram,

quer pela ementa
escolhida, quer pela
decoração das salas e
ambiente, mereceu o
agrado de todos.

Aposentação
Lucília Fernanda
Cardoso Torres Norim
(UCO/OCO/RSP)

Maria Odete Martins
Gonçalves Botelho
(USP/DFC)

Manuel Mendes Simões
(UGF/OGF/IPG)

José Gabriel Mateus
Ribeira (UMD/OMD/
ACN)

Iniciou o seu percurso na empresa em
Janeiro de 1972 e terminou em Outubro
de 2011.

Iniciou o seu percurso na empresa
em Dezembro de 1973 e terminou em
Novembro de 2011.

Iniciou o seu percurso na empresa em
Abril de 1970 e terminou em Novembro
de 2011.

Iniciou o seu percurso na empresa em
Abril de 1970 e terminou em Agosto
de 2011.

Etelvina Maria Lúcia Gil
Silva (UGF/OGF/CPG)

António Manuel Félix
Rodrigues (UED/OED)

Carlos Manuel Esteves
Correia (UGF/MGF)

Maria Lúcia Teixeira A.
Miranda (USP/SAG)

Iniciou o seu percurso na empresa em
Abril de 1974 e terminou em Setembro
de 2011.

Iniciou o seu percurso na empresa em
Janeiro de 1973 e terminou em Outubro
de 2011.

Iniciou o seu percurso na empresa
em Janeiro de 1973 e terminou em
Novembro de 2011.

Iniciou o seu percurso na empresa
em Agosto de 1976 e terminou em
Novembro de 2011.
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CORRIDA SEMPRE MULHER

CAmPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

Integrada nas iniciativas destinadas a alertar para
a importância da prevenção do cancro da mama,
à semelhança do que vem acontecendo há alguns
anos, realizou‑se na zona ribeirinha, no passado dia
6 de Novembro, a corrida «Sempre mulher».
Este ano, pela primeira vez, a INCM ofereceu a
inscrição a 32 colaboradoras, que representaram a
INCM no evento.

A campanha de vacinação contra a gripe sazonal já
terminou. Decorreu no passado mês de Outubro a
inoculação de vacinas contra a gripe sazonal.

Joaquim Manuel
Gomes Duarte(DSI)

Fernando Jorge Plácido
Oliveira (USP/DFC)

Alfredo Batista Mendes
Videira (GAI)

Manuel Nuno Palma
Barros (DMK/Loja
Filipa de Vilhena)

Iniciou o seu percurso na empresa
em Outubro de 1976 e terminou em
Outubro de 2011.

Iniciou o seu percurso na empresa em
Dezembro de 1978 e terminou em Julho
de 2011.

Iniciou o seu percurso na empresa
em Setembro de 1990 e terminou em
Setembro de 2011.

Iniciou o seu percurso na empresa
em Fevereiro de 1979 e terminou em
Novembro de 2011.

Foram vacinados 192 colaboradores em Lisboa e
31 no Porto.

PROLE
Sérgio Manuel Almeida
Cabelo (UGF/OGF/
DFT1)

Estão de parabéns as/os nossas/os colegas, pelo
nascimento de duas lindas crianças:
Paulo Jorge Félix Balau (UGF/OGF/IPG).
Ricardo Jorge Santos Ferreira (UGF/OGF/ACG2).

Iniciou o seu percurso na empresa
em Agosto de 1979 e terminou em
Novembro de 2011.
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Actividades Radicais

Tem sido preocupação do GDCTINCM
acompanhar actividades recreativas mais
«radicais», na tentativa de corresponder
aos gostos dos seus sócios mais jovens.
Foram assim seleccionadas duas que
tiveram um bom grau de aceitação
e participação.
Coasteering
No passado dia 2 de Outubro, o GDCTINCM
organizou uma ida a Sesimbra para participar
num evento radical pouco conhecido, o coastering.
Esta actividade agrega várias modalidades como
a escalada, o rappel, os saltos para a água, a
caminhada e a natação. O objectivo é descobrir
cenários e recantos que de outra forma seriam
impossíveis de vislumbrar enquanto se progride ao
longo da zona entremarés de uma costa rochosa,
neste caso na Arrábida.
Participaram 21 pessoas, das quais 8 são
trabalhadores da INCM. O entusiasmo e a vontade
de repetir este evento foram enormes, pelo que,
decerto, fará parte do calendário de actividades do
próximo ano.
Apesar do elevado número de aderentes, criou‑se
um espírito de grande entreajuda e diversão num
«palco» de enorme beleza natural, muito propício a
fotografias memoráveis.

Paintball
Em Maio de 2010, realizou‑se um torneio de
paintball nas instalações do Parque de Aventuras
da Campo Aberto, em Negrais. Participaram 23
colegas e familiares (5 eram participantes do sexo
feminino). Os valores de inscrição situaram‑se
entre os 10 e os 15 €, continuando o GDCTINCM a
proporcionar aos seus sócios valores muito abaixo
dos praticados no mercado. As equipas mistas
tiveram oportunidade de simular seis batalhas,
em cenários diversificados, equipadas com armas
que disparam bolas de tinta biodegradável, cujo
rebentamento por impacto torna visível o local
atingido; máscaras e coletes de protecção;
100 bolas por pessoa e gás ilimitado. Por parte da
organização, foi assegurado acompanhamento
permanente por monitores qualificados que iam
verificando e eliminando os jogadores atingidos.
Estes tinham de erguer a arma em sinal de
rendição e abandonar o local da contenda.
Equipados com camuflados, os jogadores
aproveitaram ao máximo a actividade de paintball,
rastejando ou correndo por entre os arbustos e
casamatas, sem se preocuparem com eventuais
estragos na roupa.
A diversão foi uma constante, permitindo que
colegas, nalguns casos ainda desconhecidos,
confraternizassem e, por vezes, se salvassem
reciprocamente de uma «morte iminente». O
ambiente de «guerra» foi levado ao extremo
na batalha final em que só uma equipa podia
sobreviver. Felizmente, tudo acabou de forma
pacífica com os convivas a banquetearem‑se
com uma grelhada mista servida no local pela
organização.
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a arte
de quem trabalha

almoço convívio com uma comunidade
Cabo-verdiana numa acção de apoio
ao desenvolvimento do bairro
craveiro lopes

A CAPACIDADE de melhorar
o mundo
Paulo Pires trabalha
na INCM desde
Agosto de 1999, apesar
do colaborar com a
INCM desde 1997
enquanto trabalhava
como investigador
no Departamento de
Optoelectrónica no
antigo INETI, Instituto
Nacional de Engenharia
e Tecnologia Industrial.
Com formação em
Física pela Faculdade
de Ciências da
Universidade de
Lisboa e alguns anos
de experiência nas
áreas da óptica e
processamento de
imagem, foi de forma
natural que passou
a dar apoio na área
gráfica, numa fase
inicial a acompanhar
as tecnologias
holográficas e
posteriormente na
avaliação, concepção e
engenharia de produto
dos documentos de
segurança.

A paixão que revela
desde muito pequeno
pelas ciências, não
só a Física mas
também a Biologia,
levou-o a participar
em diversos projectos
e acções educativas
de divulgação das
ciências e da sua
interacção com tudo
o que fazemos. Este
trajecto de participação
e colaboração em
áreas distintas criou
as condições para que,
a par da actividade
que desenvolve na
INCM, participasse
na formação de uma
organização não
governamental sem
fins lucrativos, a
EFAO — Earth for All
Organization:
— www.efao.pt.
Constituída em Julho
de 2011 e em actividade
desde 18 de Agosto,
a EFAO está ainda a
«aprender a andar». Os
valores, os princípios e

os ideais que sustentam
a EFAO são um espelho
da forma como Paulo
Pires, membro fundador
e vice-presidente
da organização, se
posiciona na «crescente
consciência de
que os avanços do
conhecimento científico
e dos desenvolvimentos
tecnológicos induziram
uma variedade
e velocidade de
transformações
que conduziram a
humanidade a um
ponto singular de
viragem civilizacional,
potenciador de
conflitos a todos os
níveis, mas ao mesmo
tempo de enormes
oportunidades».
Sendo apenas um dos
quatro eixos em que a
EFAO pretende actuar,
a conservação da
natureza e a protecção
da biodiversidade é um
dos paradigmas mais
fortemente defendidos
por Paulo Pires pois
«desde há muito
que ultrapassámos
o limiar em que as
nossas acções têm
repercussões directas
no meio ambiente
que nos rodeia, dando
origem a respostas que
acentuam ou alteram
de forma não esperada
a nossa relação com o
planeta que nos acolhe.
A reciprocidade é
inevitável, pois nunca
o ser humano teve
ao seu dispor tantos
recursos para corrigir
os erros que cometeu
ou ultrapassar as
dificuldades provocadas
pelos caprichos das

maravilhas da natureza».
A EFAO, tal como
todas as ONG,
depende fortemente
do voluntariado,
tendo nas suas
fileiras um conjunto
de participantes das
mais variadas áreas
científicas e sociais com
uma série de ideias e
objectivos em fase de
operacionalização.
Na forma participativa
de Paulo Pires encarar o
mundo, «as dificuldades
subjacentes a qualquer
actividade voluntária,
em particular quando
se utiliza o tempo
livre, não podem ser
encaradas como um
entrave, mas sim como
um desafio e como uma
forma de se dar o nosso
melhor a toda a hora e
em tudo o que se faz».
No entender de Paulo
Pires, esta é uma
forma de «fazer algo
mais do que estar
permanentemente a
dizer que ninguém faz
nada» e quem, tal como
ele, quiser fazer «algo
mais» pode tornar‑se
membro da EFAO,
sem qualquer tipo
de custo, divulgando
e participando nos
programas e projectos
da organização, ou
até propondo novos
projectos, contribuindo
activamente para
construir um mundo
melhor.
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INCM distinguida pela APG

No dia 9 de Novembro, a INCM foi distinguida pela
Associação Portuguesa dos Gestores e Técnicos
dos Recursos Humanos (APG) pelos seus 25 anos
enquanto membro da Associação, numa cerimónia
que decorreu em Vila Nova de Gaia e durante a
qual foram também anunciados os prémios APG
Recursos Humanos 2011, destinados a estimular a
qualidade da gestão das pessoas em Portugal, dar
maior visibilidade aos casos de sucesso e contribuir
para a divulgação das boas práticas empresariais.
A APG é uma associação profissional de direito
privado, de carácter cultural e científico, sem fins
lucrativos, que congrega pessoas e organizações
que se dedicam à gestão do capital humano ou
exercem funções especializadas nesta área, tanto no
sector público como no privado, num total de cerca
de 1500 membros.

Moeda celebra a Paisagem da Vinha
do Pico como Património da Humanidade
Foi apresentada, no dia
28 de Outubro, a moeda
comemorativa dedicada
à Paisagem da Cultura
da Vinha da Ilha do
Pico, numa cerimónia
que decorreu no Centro
de Interpretação da
Paisagem da Cultura da
Vinha da Ilha do Pico.
Esta moeda, da autoria
da escultora Paula
Lourenço, é a 13.ª de
uma série de
14 moedas dedicadas
ao património mundial
classificado pela
UNESCO em Portugal e
que, pela sua qualidade
técnica, beleza artística
e interesse histórico-cultural, celebram a
riqueza e a diversidade
do nosso património.
O anverso da moeda
apresenta uma vide
emergindo das pedras
vulcânicas, o escudo
da República e o valor
facial, enquanto no
reverso surge, em

relevo, a representação
do cone vulcânico
do Pico parcialmente
coberto pelas nuvens
e, na sua base, uma
interpretação das
chamadas «curraletas».
Com o valor facial de
€ 2,50, esta moeda foi
cunhada com dois tipos
de acabamento, proof
(prova numismática)
em prata 925‰,
embalada em estojo
com certificado de
garantia, com limite
máximo de emissão
de 3000 exemplares, e
normal em cuproníquel,
com uma emissão de
100 000 exemplares.
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Exposição Cartas da Real Fábrica

Escultor João Duarte distinguido
pela American Numismatic Society
No dia 15 de Novembro,
o átrio do edifício da
Casa da Moeda foi
palco da inauguração
da exposição Cartas
da Real Fábrica, que
mostra ao público
réplicas de cinco
dos mais famosos
baralhos de cartas
impressos na Real
Fábrica de Cartas de
Jogar, acompanhadas
de documentos do
Arquivo Histórico da
INCM e de baralhos
originais cedidos por
dois coleccionadores
particulares.
A exposição baseia-se
na pesquisa realizada
pela investigadora
Fernanda Frazão sobre
a documentação e o
espólio da Imprensa
Régia e Real Fábrica,
antepassadas da INCM,
uma investigação que
durou 12 anos e deu
origem ao reacender
do interesse artístico
e lúdico das cartas de
jogar.
Para além das réplicas
dos cinco baralhos,
que foram reeditados
pela INCM a partir das
matrizes originais, vai
ser possível observar
alguns dos elementos
físicos que fizeram
parte da sua produção
à época, tais como o
bloco xilográfico, as
chapas calcográficas
e as respectivas folhas

de prova de estampa,
assim como dois
baralhos originais:
um baralho do tipo
espanhol de Lourenço
Solésio fabricado no
final do século XVIII
e um baralho de
cartas para truques de
ilusionismo fabricado
no 1º quartel do século XIX, ambos
produzidos na Real
Fábrica de Lisboa.
Para melhor enquadrar
a actividade produtiva
das cartas de jogar,
encontra-se também
exposta a maqueta
do edifício antigo da
Impressão Régia, criada
em 1768 pelo Marquês
de Pombal, à qual se
anexou, através do
Alvará de 31 de Julho
de 1769, a Real Fábrica
de Cartas de Jogar.
Esta exposição pode ser
vista até ao final do ano,
nos dias úteis, das 9 às
19 horas.

O escultor João Duarte foi distinguido com
o J. Sanford Saltus Award for Distinguished
Achievement in the Art of the Medal, em Novembro
deste ano, um reconhecimento concedido
pela American Numismatic Society que visa
premiar artistas cujos trabalhos se destacam,
a nível mundial, no âmbito da medalhística
contemporânea.
A cerimónia de entrega do prestigiado galardão
decorrerá durante o XXXII Art Medal Congress da
FIDEM (Fédération Internationale de la Médaille
d’Art), que se realizará em Glasgow de 10 a 14 de
Julho de 2012.
Salienta-se ainda que, já em Agosto, o escultor
João Duarte, autor de diversas moedas e medalhas
produzidas pela INCM, havia sido convidado pela
British Art Medal Society do British Museum de
Londres para elaborar a medalha de 2012 desta
instituição.
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Associados da ARINCM
visitam Feira da Golegã

Lançamento do livro Agrorrural
Contributos Científicos

A Associação de Reformados da INCM (ARINCM)
continua cheia de vitalidade, demonstrada tanto
pelas actividades realizadas como pelas que já
estão em preparação para 2012.
No dia 11 de Novembro visitaram a Feira Nacional
do Cavalo, na Golegã, a mais importante e mais
emblemática feira do género em Portugal, onde
se apresentam e transaccionam os melhores puro-sangue criados no País e vendidos para vários
pontos do globo.
Nesta visita tiveram oportunidade de assistir a um
dos mais belos espectáculos equestres realizados
entre nós, bem como diversos raids, jogos,
maratonas de carruagens, campeonatos e exibições
relacionados com o cavalo, um dos mais belos e
nobres animais do mundo.
Para complementar a festa, justificando o adágio
popular da época — «Pelo São Martinho prova o
vinho» — não puderam faltar a água-pé e as sempre
apetecidas castanhas assadas, retemperando as
energias despendidas pelos excursionistas.
Para o próximo ano, a ARINCM está já a preparar
um novo programa lúdico e cultural, encontrandose agendadas a visita às amendoeiras em flor, em
Foz Côa, nos dias 1, 2 e 3 de Março, a comemoração
do 3.º aniversário da Associação, no dia 26 de
Maio, em local ainda a designar, e um passeio por
Granada, Córdoba e Sevilha, em Setembro.
Destaque ainda para o blog da ARINCM em http://
reformados_da_incm.blogs.sapo.pt/, disponível
para consulta de todos quantos se interessam pela
actividade da Associação.

No dia 16 de Novembro,
na Quinta do Marquês,
em Oeiras, decorreu
o lançamento do
livro Agrorrural —
Contributos Científicos,
uma obra produzida em
co-edição pela INCM e
pelo Instituto Nacional
de Recursos Biológicos.
O evento, inserido na
celebração do
75.º aniversário da
criação da Estação
Agronómica Nacional,
contou com a presença
do Secretário de
Estado das Florestas
e Desenvolvimento
Rural, Daniel Campelo,
e, em representação da
INCM, do presidente
do Conselho de
Administração,
Estêvão de Moura, e do
administrador Renato
Leitão.
Esta foi a forma
encontrada para
enaltecer o aniversário
de uma instituição que
sempre se dedicou à

investigação, editando
uma obra de carácter
científico que espelha
e divulga muito do
trabalho que, ao longo
dos anos, tem vindo
a realizar. Nesta obra
é dado testemunho
do que de melhor se
fez, nas diferentes
áreas científicas, no
Instituto Nacional de
Investigação Agrária
(INIA) que, desde 1974,
acolheu a então Estação
Agronómica Nacional.
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NESTE NATAL OFEREÇA PRODUTOS INCM
descontos de 10 % e 20 % na CAMPANHA DE NATAL
saiba mais em WWW.incm.pt

