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A dimensão, a diversidade e o continuado espírito de liderança de uma 
empresa como a INCM, Imprensa Nacional‑Casa da Moeda, S. A., impõe uma 
permanente informação aos seus cerca de 700 colaboradores. Este boletim 
interno é um dos veículos privilegiados dessa comunicação e também por isso 
será sempre para mim uma honra assumir esta responsabilidade de me dirigir 
a todos, tal como é um privilégio fazer parte desta equipa que dá origem a 
serviços e produtos de reconhecida qualidade.

Conscientes de que o sucesso das empresas passa muito pela dinâmica dos 
colaboradores, os artigos que se seguem refletem a atividade mais recente 
da empresa, um pouco da sua história e os contributos importantes de quem 
no seu dia‑a‑dia faz a realidade da INCM, mantendo e moldando uma cultura 
empresarial rica de oito séculos mas que se pretende também moderna e 
competitiva.

Nas páginas seguintes podemos partilhar os testemunhos de colaboradores 
que são técnicos de personalização da Unidade Gráfica, área responsável pela 
produção de documentos de identificação de elevada segurança, atividade que 
representa atualmente cerca de três quartos do volume de negócios da INCM e 
é o garante do desenvolvimento continuado e futuro da empresa.

O artigo sobre as moedas de Timor‑Leste permite‑nos recordar outra das 
atividades emblemáticas da INCM e sublinha de forma evidente a capacidade 
de conquistar novos mercados. Por detrás de cada moeda, para além da arte do 
seu desenho e produção, estão histórias protagonizadas por colaboradores quer 
da casa quer de fora. E sempre com uma comprovada qualidade que vem sendo 
reconhecida e atesta o rigor e profissionalismo de quem as produz.

Todas estas moedas, incluindo a mais recente da Série Europa anunciada 
nestas páginas, contribuem para o acervo daquele que pretendemos venha 
de novo a ser conhecido e usufruído pelo público, o Museu Numismático 
Português, que vicissitudes passadas relegaram para a segurança dos 
cofres‑fortes da Casa da Moeda.

Outros temas: «Próximas edições», com alguns dos livros que a INCM 
regularmente dá à estampa com inegável sucesso; «Ética», com um texto sobre 
mobbing; «Breves», com notícias, eventos e estatísticas e, finalmente, «A arte de 
quem trabalha», rubrica já habitual e muito apreciada.

Tudo junto enriquecendo o conteúdo e cumprindo o objetivo de nos 
conhecermos melhor conhecendo mais.

Vogal do Conselho de Administração
Rodrigo Brum

EDITORIAL



MUSEU NUMISMÁTICO PORTUGUÊS
O Museu Numismático Português foi criado em 1933 
e integrado, desde logo, na Casa da Moeda, que 
então se situava na Rua de São Paulo, em Lisboa.

No entanto, embora só nesta data tenha sido 
oficialmente criado como museu nacional, a 
sua origem remonta a 25 de janeiro de 1777, data 
em que o Marquês de Pombal, através de aviso, 
manda guardar «huma moeda de cada cunho, e 
qualidade de metal, que se puderem hir achando, 
não só deste Reino, mas geralmente de todas as 
partes do Mundo: E semelhantemente tambem 
huma Medalha tambem de todas as qualidades de 
metaes, que for possivel alcançar se, assim antigas 
como modernas para com o decurso do tempo se 
poder formar huma collecção dellas, que hajão de 
servir à utilidade publica, e noticia geral».  

Aquele aviso dava instruções acerca do registo 
das moedas e medalhas, em livro próprio, «com 
todas as circumstancias que mais possão servir à 
inteligencia da Historia das sobredictas Moedas 
e Medalhas», chegando ao pormenor de dar 
diretrizes para o tipo de armários onde se deviam 
guardar as coleções: 

«Para guarda das sobreditas Moedas e Medalhas 
se deverão formar Armarios, com gavetas da 
altura de huma polegada cada huma, forradas 
de veludo, com suas pequenas concavidades 
aonde se acomodem à proporção da maior, 
ou menor circunferencia de cada huma delas; 
tendo no lugar superior das ditas concavidades 
manuscripta a inscripsão da moeda ou medalha, 
que nella se accomodar: E tendo cada Gaveta dous 
botoens, pelos quaes se faça sahir facilmente, a 
fim de se ver de hum golpe de vista o numero, e 
qualidade das pessas que nella se accomodarem; 
advertindose, que o dito Armario de gavetas hade 
ter por fora huma taboa de guarda, que as feche 
com segurança; não excedendo, nem a cinco 
palmos de altura, nem a oito de largura, para que 
se possa chegar com a vista a todas, e a cada huma 
das ditas gavetas, de que houver de ser formado.» 

armário de gavetas construído 
por ordem do Marquês de Pombal, 
através do aviso de 25 de janeiro 
de 1777 (património da INCM)
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Em 1863, o director da Casa da Moeda, Betâmio 
de Almeida, organiza com este fundo o Gabinete 
Numismático, incorporando também as moedas e 
medalhas pertencentes aos Jesuítas, depositadas 
na Casa da Moeda aquando da sua expulsão, bem 
como as vindas em 1833 do Mosteiro de Alcobaça, 
os exemplares de ouro e prata mandados retirar 
de circulação em 1854 e a coleção adquirida a 
Joaquim José Colaço nesse mesmo ano de 1863, 
juntando‑se a este património também a coleção 
de cunhos, matrizes e punções existente na Casa 
da Moeda. 

Na obra Descripção Geral e Historica das 
Moedas Cunhadas em Nome dos Reis, Regentes 
e Governadores de Portugal, publicada em 1875, 
Teixeira de Aragão referia‑se a esta coleção 
escrevendo o seguinte: 

«N’um gabinete escuro e acanhado, junto à 
entrada destas officinas, existem dispostos 
chronologicamente nas vitrinas, a maior parte dos 
cunhos e ponções de moedas e medalhas abertas 
em Portugal desde o reinado de D. João V. Como 
excepção, apenas se conserva de epocha anterior 
o cunho que D. Pedro II mandou reproduzir para a 
medalha da Conceição.» 

Em 1924, a coleção numismática do rei D. Luís foi 
transferida do Palácio da Ajuda (onde se mantinha 
desde que fora arrolada em 1910, aquando da 
implantação da República) para a Casa da Moeda, 
a fim de permitir a sua exposição ao público. 
Ficou a constituir, dentro do Museu Numismático 
da Casa da Moeda, uma secção à parte, com o 
nome de Gabinete Numismático do Palácio da 
Ajuda. 

Finalmente, em 1933, a instâncias do seu 
conservador, Pedro Batalha Reis, é criado o Museu 
Numismático Português. 

Entretanto, a Casa da Moeda saiu do edifício que 
ocupava na Rua de São Paulo, para aquele em que 
atualmente se encontra, construído no final dos 
anos 30, pelo que o Museu Numismático só foi 
oficialmente inaugurado em 28 de Maio de 1946, 
depois de concluídos os trabalhos de inventariação 
do seu acervo, começados por Batalha Reis e 
continuados, a partir de 1937, por Damião Peres. 

Além do núcleo primitivo de moedas e medalhas 
conservadas na Casa da Moeda na sequência 
do Aviso de 1777, conhecido por «Fundo Geral», 
e da chamada «Colecção D. Luís», o Museu 
Numismático continua a enriquecer regularmente 
o seu património, não só com todas as moedas 
e medalhas executadas nas oficinas da Casa da 
Moeda, como também com numerosas ofertas e 
compras.  

Apesar de se encontrar de momento fechado 
ao público, o acervo do Museu Numismático 
Português é constituído atualmente por cerca 
de 30 000 moedas, sendo a coleção de moedas 
portuguesas a mais importante, mas sendo 
também significativos os núcleos de moedas 
greco‑romanas, suevas, visigodas e árabes, além 
das estrangeiras. 

Também de entre as medalhas — mais de 9000 — 
a coleção portuguesa é a mais rica, podendo, no 
entanto, destacar. uma importante coleção de 
medalhas renascentistas, oferecidas ao museu 
pelo ex‑presidente da República Manuel Teixeira 
Gomes. 

É igualmente valiosa a já referida coleção de 
cunhos, matrizes e punções, não só de moedas 
e medalhas, mas também de valores selados e 
postais, atualmente acrescida de gessos e araldites.

marquês de pombal museu numismáticomanuel teixeira gomes
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Técnicos de personalização

Fazer documentos seguros 
e «inteligentes»

O processo de emissão do passaporte eletrónico 
português marcou, em 2006, o início de uma 
nova era na atividade gráfica da empresa, 
seguindo‑se‑lhe a produção e personalização 
de vários documentos de identificação ditos 
«inteligentes», como o cartão de cidadão, 
o tacógrafo digital, a carta de condução ou 
o título de residência eletrónico, entre outros.

Sendo produtos gráficos mais complexos e de 
maior valor acrescentado, tanto pela tecnologia 
que incorporam em termos físicos e lógicos como 
pela prestação de serviços complementares 
associados à sua emissão e utilização, estes 
documentos representam uma área estratégica de 
desenvolvimento da empresa e são produzidos à 
medida das necessidades da sociedade moderna 
em termos de segurança, autenticidade e 
fiabilidade. 

Para fazer nascer toda esta nova geração de 
documentos inteligentes, a INCM teve de 
encontrar soluções que assegurassem uma 
gestão avançada de informação e comunicações 
e garantissem a personalização física e digital dos 
documentos em alto débito, efetuando, para tal, 
um forte investimento tecnológico e criando uma 
nova categoria de profissionais — os técnicos de 
personalização. 

São estes profissionais que executam todas as 
tarefas inerentes à personalização e impressão 
de documentos, além do controlo de qualidade e 
da expedição dos produtos personalizados para 
os clientes, assegurando que a cada documento 
corresponde uma só entidade. 

Para saber um pouco mais sobre o trabalho 
destes profissionais fomos falar com a Maria João 
Almeida, que trabalha na secção de Personalização 
de Documentos e Envelopagem (PDE), e com 
a Paula Coragem, que trabalha na secção de 
Personalização de Cartões (PER). 
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maria joão almeida

Matriz (M) Como tem sido o vosso percurso na 
INCM?
 
Maria João (MJ) Eu entrei para a INCM em 1993, 
vai fazer em maio 20 anos. Na altura, entrei para 
a fotocomposição, onde estive cerca de 13 anos. 
Quando começaram a fazer o passaporte eletrónico, 
perguntaram quem é que estava disponível para 
ir para a PDE e eu disse que não me importava 
de ir. Entretanto, tive uma breve passagem pela 
contrastaria mas, passado pouco tempo, voltei para 
a PDE, onde, além da personalização do passaporte, 
se fazem diversos trabalhos, como as cartas PIN 
do cartão do cidadão, da segurança social e do 
tacógrafo, o documento único automóvel, as 
multas, as vinhetas dos médicos, os formulários 
e vinhetas dos psicólogos, os bilhetes para os 
STCP, as requisições e bilhetes da Carris, os 
cheques SONAE e IKEA, as letras de câmbio, 
os selos de validação para o Sporting, Benfica e 
Porto, as receitas médicas veterinárias, etc. Mais 
recentemente, foi introduzido um novo trabalho, as 
notificações da Autoridade Nacional de Segurança 
Rodoviária (ANSR), um novo projeto que tem 
estado a ser bastante interessante pois tenho tido 
oportunidade de o acompanhar desde o início. O 
conjunto de trabalhos que ali se fazem, pela sua 
diversidade, obriga a ter uma certa habilidade para 
gerir o tempo e essa exigência é algo de que gosto. 
Não é um trabalho monótono. 

Paula Coragem (PC) Eu entrei em 2004 para a loja 
da Manuel de Melo. Entrei numa fase complicada 
pois, naquela altura, começaram a fechar algumas 
lojas da INCM e, como eu estava a contrato, 
comecei a recear pelo meu posto de trabalho. 
Entretanto, passado cerca de ano e meio, surgiu a 
oportunidade de ir para a PDE, para trabalhar no 
passaporte, e eu, como era das mais novas nas lojas, 
decidi agarrar essa oportunidade. Passado algum 
tempo, salvo erro em 2007, passei da PDE para a 
PER. Foi um bocado complicado ao início pois, 
além de ter ido para uma zona de segurança, com 
as normas e restrições que isso implica, foi também 
uma mudança radical em termos de trabalho.

Antes de vir para a INCM trabalhava num 
escritório de advogados e quando vim para a 
INCM, o trabalho nas lojas implicava muito 
contacto com pessoas, com o público, algo que me 
agradava bastante. A partir do momento em que 
me vi fechada foi complicado. O tipo de trabalho 
também é muito diferente, o nível de exigência e 
de cumprimento de prazos é bastante diferente 
daquele que existe numa loja. Aqui, além de estar 
dependente duma máquina que pode avariar, 
a pressão é bastante maior. O trabalho com as 
máquinas foi uma das coisas que mexeu mais 
comigo, mas acabei por me adaptar. 

M Como é que se deu a vossa aprendizagem, como 
é que foi feita a formação? 

PC A formação é praticamente toda feita no local 
de trabalho. Foi com a prática, com a experiência 
e com a ajuda dos colegas e das chefias que eu fui 
aprendendo. As avarias, quando surgem, podem 
atrapalhar bastante o trabalho mas também 
ensinam muita coisa, por isso é importante 
partilhar informações e soluções com os colegas. 
 
MJ Quando surge um novo trabalho é natural 
que surja a necessidade de configurar as coisas, 
de configurar as máquinas. Há uma fase inicial 
de testes, onde podem surgir algumas questões 
que vamos resolvendo na altura, com a ajuda dos 
colegas do DSI. Depois de estar tudo resolvido 
em termos de programação, passa‑se então à 
produção. Vai‑se aprendendo com a prática e com a 
experiência. Ao trabalhar com máquinas, por vezes, 
só quando o trabalho corre mal é que se aprende. 
Há questões que só se podem resolver assim, a 
teoria não responde a tudo. A formação é on the job 
e com a ajuda dos colegas. 

paula coragem
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M Quais são as maiores exigências ou dificuldades 
com que se deparam ao longo do trabalho?

MJ Os prazos, os tais SLA (service level agreement) 
acordados com o cliente, que têm de ser cumpridos, 
causam alguma pressão. Existe sempre aquele 
número de passaportes, de notificações, entre 
outros trabalhos, que tem de ser feito naquele dia. 
Por isso há dois turnos na minha secção e no caso 
da PER existem três. Mas a exigência maior tem a 
ver com o perfil da pessoa. Tem que estar ali uma 
pessoa que consiga responder à exigência de ter 
vários trabalhos ao mesmo tempo, vários tipos de 
impressão, e saber conciliar o trabalho de várias 
máquinas em simultâneo. Se calhar não é qualquer 
pessoa que consegue isso porque é necessário 
algum sangue‑frio. Para mim a maior exigência 
é essa, conseguir conciliar o trabalho de várias 
máquinas, que exigem configurações diferentes 
para cada tipo de trabalho, e saber gerir o tempo 
e os prazos de entrega. Mas eu gosto muito dessa 
parte do trabalho porque nunca se torna monótono. 

PC Na PER, depende um pouco do posto de 
trabalho. Como nós fazemos expedição dos vários 
trabalhos diretamente para o cliente e temos vários 
prazos para cumprir, temos de contar com o tempo 
necessário para colocar o trabalho na rua. Há 
trabalhos que são diários, como o cartão de cidadão 
ou as cartas de condução, e há outros que são mais 
esporádicos, como os cartões dos advogados ou 
dos polícias.

Por exemplo, os trabalhos de impressão térmica, 
onde se utiliza fita de impressão, são mais 
minuciosos e exigem mais atenção do que os 
trabalhos de impressão a laser como o cartão 
de cidadão ou os tacógrafos. Os trabalhos de 
impressão térmica, a cor ou a preto e branco, 
diferem dos outros porque exigem algum trabalho 
de tratamento desde o início, desde os formulários, 
e envolvem algum trabalho de tratamento de 
imagem. Executamos todo o processo desde 
o início até ao fim. O trabalho de impressão a 
laser já é diferente, a própria máquina tem um 
sistema de visualização do cartão em branco e do 
cartão personalizado, verificando se o cartão em 
branco está em condições de ser personalizado 
e, no fim, depois da personalização do cartão e 
do chip, faz a verificação dos dados, se estão bem 
gravados, se a informação do cartão condiz com 
a que está no chip, apesar de termos sempre de 
fazer um controlo de qualidade manual ao cartão 
personalizado. Portanto, na impressão a laser está 
tudo mais automatizado e o trabalho está mais 
facilitado. De um modo geral, o trabalho costuma 
correr sempre bem, mas quando temos problemas 
mecânicos isso faz com que tenhamos de ter algum 
conhecimento do trabalho e da própria máquina, 
é uma oportunidade de aprender com o erro, 
apesar de não ter piada nenhuma ver o trabalho a 
atrasar‑se por causa de uma avaria. Há que saber 
gerir o nosso trabalho e, ao mesmo tempo, ajudar os 
colegas. 

MJ A variedade de trabalhos é tão grande que é 
praticamente impossível uma pessoa saber tudo 
acerca de tudo. Quando as máquinas avariam, 
embora seja mau, saber resolver o problema 
torna‑se um desafio. É uma oportunidade para 
aprender.

M Como trabalham numa zona de alta segurança, 
em que medida é que isso afeta o vosso 
desempenho? 

PC No início foi um pouco complicado. Muitas 
vezes o desgaste ao fim do dia não resulta do 
trabalho em si, há também algum desgaste causado 
pela pressão e pelas exigências de segurança. Não 
é qualquer pessoa que aguenta isso, exige alguma 
adaptação. Neste momento não há nenhuma 
imposição de segurança que me faça confusão. 
Periodicamente, são feitas auditorias para verificar 
se estão a ser cumpridos todos os requisitos de 
segurança, o que eu acho bem, porque é importante 
para o trabalho que executamos, assim como para 
conseguir novos trabalhos. 

«Há que saber gerir o nosso 
trabalho e, ao mesmo tempo, 
ajudar os colegas.»
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MJ As exigências de segurança foram complicadas 
no início, não podermos levar telemóveis, carteiras 
e outros bens, mas ao fim de algum tempo 
acabamos por nos habituar. 

M Que trabalhos gostam mais de fazer? 

MJ Eu não tenho nenhum trabalho que goste mais 
de fazer. Como já disse, gosto da diversidade dos 
trabalhos. Este trabalho novo, as notificações da 
ANSR, pela quantidade de tarefas que envolve 
e por estar a acompanhar desde o início, é um 
trabalho que estou a gostar muito de fazer. 

PC Os trabalhos que eu gosto mais de fazer são os 
que têm a ver com a personalização térmica porque 
é um trabalho que tem de ser feito desde o início, 
desde a digitalização, o tratamento de imagem, a 
verificação das bases de dados. É mais trabalhoso 
e minucioso, mas dá‑me mais gozo porque é um 
trabalho menos mecânico, menos automatizado. A 
atenção necessária não é maior nem menor do que 
nos outros, mas acabo por executar mais tarefas 
diferentes só naquele posto de trabalho. 

M Acham que o vosso trabalho é reconhecido? 

MJ Acho que sim. Pelo menos na secção e por 
parte das chefias, acho que o nosso trabalho é 
reconhecido. Em relação aos colegas de outras 
secções talvez não tanto, presumo eu, porque, por 
ser uma área de acesso reservado, não têm noção 
do que se faz ali e do que é que isso envolve. 

PC Eu acho que é importante poder conhecer um 
pouco melhor o trabalho dos outros colegas na 
empresa. Quando trabalhava nas lojas, lembro‑me 
que vendia moedas mas não tinha noção de como é 
que elas eram feitas. Só há pouco tempo é que tive 
oportunidade de visitar a amoedação. No fundo é 
também o que se passa na gráfica de segurança, 
as pessoas sabem o que se faz ali mas não têm a 
noção de como se faz. 

M Que expectativas têm quanto ao vosso futuro 
profissional? 

PC Sempre que surge um trabalho novo ou uma 
máquina nova acabamos por progredir. Tenho 
alguma saudade do contacto com o público que 
tinha nas lojas, mas, desde que continuem a surgir 
novos trabalhos, espero ter oportunidade para ir 
aprendendo coisas novas, de me valorizar e de não 
me sentir estagnada. 

MJ As expectativas que tenho são os desafios que 
surgem sempre que aparece um trabalho novo. 
Eu posso dizer que, neste momento, dentro da 
empresa, não me estou a ver a fazer outro tipo de 
trabalho que não seja aquele que estou a fazer 
neste momento. Já passei pela fotocomposição 
e também gostei. As coisas proporcionaram‑se 
para que viesse para aqui, pelo meio ainda tive 
uma breve incursão pela contrastaria, que não deu 
certo porque não tenho vocação para lidar com o 
atendimento ao público. Neste momento sinto‑me 
100 % realizada e não me vejo a fazer outra coisa.

«(...) obriga a ter uma certa 
habilidade para gerir o tempo 
e essa exigência é algo 
de que gosto. Não é um trabalho 
monótono.»
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As moedas de Timor‑Leste 

A produção de moeda metálica 
é uma das atividades mais 
emblemáticas da INCM, 
desenvolvida de acordo com os 
mais altos padrões de qualidade 
internacionais, o que permite 
fornecer moeda metálica 
a autoridades emissoras 
de qualquer parte do mundo. 
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Tais padrões de 
qualidade, tanto a 
nível técnico como 
artístico, fizeram com 
que a INCM tivesse 
sido a empresa eleita 
pelo Governo e pela 
Autoridade Bancária 
e de Pagamentos de 
Timor‑Leste  (atual 
Banco Central de 
Timor‑Leste ) para 
produzir as moedas 
timorenses, mediante 
a assinatura de 
um contrato de 
fornecimento em maio 
de 2003. 

Note‑se que a moeda 
oficial de Timor‑Leste 
é o dólar dos Estados 
Unidos da América, 
sendo aceites em todos 
os pagamentos quer 
as moedas metálicas 
quer as notas emitidas 
pelo sistema monetário 
norte‑americano.

No entanto, a partir 
de 10 de novembro 
de 2003, a República 
Democrática de 
Timor‑Leste decidiu 
colocar em circulação 
moedas metálicas 
denominadas 
«centavos», cunhadas 
especialmente para uso 
naquele país.

A decisão de emitir 
moedas metálicas 
próprias para uso no 
país, como alternativa 
aos cêntimos norte‑
‑americanos, decorre 
da necessidade de 
dispor de moedas 
que, ao contrário 
das americanas, 
tivessem o seu valor 
facial expresso em 
números, mais fáceis 
de utilizar, evitassem a 
degradação das notas 
de valor mais baixo, 
sobretudo as de 1 dólar, 
que são utilizadas 
mais intensivamente, 
e afirmassem a 
soberania do país 
através da emissão de 
moeda própria. 

O desenho das moedas
A soberania e 
a identidade do 
povo timorense 
manifestam‑se 
assim nos elementos 
figurativos que 
compõem o anverso e 
o reverso dos centavos, 
representativos 
da cultura, da 
biodiversidade e da 
economia daquele 
país, tendo a INCM 
assumido, em 
colaboração com a 
autoridade emissora, 
a criação (design, 
esculturas e gessos) 
e o estudo técnico 
(especificações técnicas, 
estudo das ligas 
metálicas adequadas) 
daquelas moedas. 

Os desenhos, da autoria 
de José Bandeira, e o 
trabalho de gravura, 
da autoria de Delgado 
Nunes, deram origem às 
moedas de 1, 5, 10, 25 e 
50 centavos, que exibem 
uma face comum onde 
se inscreve o valor facial 
e a representação de 
um kaibauk, um dos 
símbolos de poder no 
seio da organização 
tradicional timorense. 
O rebordo, por sua 
vez, é uma estilização 
de um crocodilo e 
inspira‑se em motivos 
semelhantes presentes 
nos panos típicos de 
Timor‑Leste.

1 centavo
Em aço niquelado, com 
17 mm de diâmetro, 
2,15 mm de espessura e 
3,1 g de peso.

Retrata o náutilo, um 
molusco marinho 
relativamente abundante 
nos mares de Timor. 
A sua inclusão no 
reverso da moeda 
procura salientar 
a necessidade de 
preservar os recursos 
marinhos do país, uma 
das suas principais 
riquezas. 

desenho da face comumkaibauk
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5 centavos
Em aço niquelado, com 
18,75 mm de diâmetro, 
2,15 mm de espessura e 
4,1 g de peso.

Apresenta no reverso 
a espiga de arroz, uma 
das principais culturas 
de Timor‑Leste , como 
forma de chamar 
a atenção para a 
necessidade de 
providenciar alimento 
a todos os timorenses. 
 

10 centavos
Em aço niquelado, 
com 20,75 mm de 
diâmetro, 2,15 mm de 
espessura e 5,2 g de 
peso.

Retrata o galo utilizado 
nas tradicionais lutas de 
galos de Timor‑Leste. 
A sua representação 
é uma homenagem 
à cultura timorense 
e à capacidade de luta 
que os timorenses 
demonstraram ao longo 
do tempo até alcançarem 
a independência. 

25 centavos
Em latão‑níquel, com 
21,25 mm de diâmetro, 
2,3 mm de espessura e 
5,85 g de peso.

Mostra o beiro, um 
barco tradicionalmente 
utilizado pelos 
pescadores 
timorenses, chamando 
a atenção para a 
necessidade de utilizar 
economicamente os 
recursos marinhos, 
preservando‑os para as 
gerações futuras.

50 centavos
Em latão‑níquel, com 
25 mm de diâmetro, 
1,9 mm de espessura e 
6,5 g de peso.

A moeda de 
50 centavos é a única 
que não corresponde 
a uma moeda 
americana equivalente 
em circulação em 
Timor‑Leste. Nela é 
representada uma 
planta de café, a 
principal riqueza 
agrícola do país e seu 
primeiro produto de 
exportação. 

série anual bnc 2013
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A primeira moeda 
corrente comemorativa
No final de 2012, ao 
abrigo do acordo 
firmado com o Banco 
Central de Timor‑Leste  
(BCTL), a INCM 
produziu a primeira 
moeda corrente 
comemorativa de 
Timor‑Leste , alusiva 
a D. Boaventura de 
Manufahi, figura 
histórica que se tornou 
símbolo da coragem e 
determinação do povo 
timorense. 

O desenho desta 
moeda, que em 2011 já 
havia dado origem às 
primeiras moedas de 
coleção comemorativas 
de Timor em ouro e em 
prata, é uma criação 
da escultora Baiba 
Šime e retrata o lirai 
(autoridade tradicional) 
D. Boaventura, herói 
timorense da rebelião 
de Manufahi de 
1911‑1912, exibindo na 
face oposta o valor 
facial de 100 centavos. 

Esta é também a 
primeira moeda 
bimetálica emitida 
pelo Banco Central de 
Timor‑Leste, tendo sido 
produzida de acordo 
com os mais exigentes 
padrões de qualidade 
sobre discos metálicos 
especialmente 
preparados e com 
recurso a cunhos 
polidos, que dão 
origem ao acabamento 
especial BNC 
(brilhante não 
circulada), numa 
emissão limitada a 
2000 exemplares 
embalados em carteira 
ilustrada. 

Esta moeda, à 
semelhança das séries 
anuais de moeda 
corrente de Timor‑Leste 
nos acabamentos 
especiais BNC e proof, 
pode ser adquirida 
nas lojas INCM, na 
sede do BCTL e nas 
instituições bancárias 
presentes naquele país.

100 centavos
D. Boaventura de Manufahi

escultura
digitalização 
tridimensional

cunhagem
especial

embalagem
especial
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A Série Europa
Em janeiro de 2004, durante a World Money Fair, 
a Imprensa Nacional‑Casa da Moeda (INCM) e 
as casas da moeda da Áustria, da Holanda, da 
Bélgica, de França e de Espanha anunciavam 
uma iniciativa conjunta que visava a emissão 
de moedas comemorativas com uma temática 
europeia comum — a Série Europa. 

Pela primeira vez na história da moeda europeia, 
vários países decidiam então associar‑se mediante 
uma emissão comum anual, identificada através 
de uma marca de gravação presente em todas as 
moedas — o Euro-Star — emblema oficial da Série 
Europa. 

As moedas que fazem parte desta Série são 
emissões oficiais em euros, realizadas em 
conformidade com as normas do Banco Central 
Europeu, e, embora com uma temática anual 
comum, cada uma delas é específica do Estado que 
a emite e apenas aí tem curso legal. 

Desde então, o sucesso da Série Europa tem 
vindo a ser demonstrado ano após ano, quer pelo 
número crescente de países que têm vindo a 
aderir à iniciativa quer pelo interesse que esta tem 
despertado entre colecionadores e numismatas. 

Até agora, foram cunhadas pela INCM, uma 
das instituições fundadoras da Série Europa, as 
seguintes moedas: 
> 2004 — Alargamento da União Europeia; 
> 2005 — Fim da II Guerra Mundial; 
> 2006 — Personalidades Europeias — D. Henrique, o 
Navegador; 
> 2007 — Realizações Europeias — Passarola de 
Bartolomeu de Gusmão; 
> 2008 — Património Cultural da Europa – O Fado; 
> 2009 — Património Cultural da Europa – Língua 
Portuguesa; 
> 2010 — Património Arquitetónico da Europa 
— Terreiro do Paço; 
> 2011 — Exploradores Europeus — Capelo e Ivens; 
> 2012 — Pintores Europeus — José Malhoa.

Para 2013, a Série Europa elegeu o tema Escritores 
Europeus e a moeda portuguesa, integrada nesta 
temática, presta homenagem a José Saramago, 
autor galardoado com o Prémio Nobel da 
Literatura em 1998. 

Esta moeda, com uma emissão prevista de 
7500 exemplares em prata com acabamento proof 
e de 100 000 em cuproníquel com acabamento 
normal, é uma criação do escultor Vítor Santos e 
tem a sua data de lançamento prevista para 18 de 
abril. 

Assim, depois do lançamento das habituais 
séries anuais no final de fevereiro e da Moeda 
do Finalista, a 21 de março, a INCM dará 
continuidade a um projeto que tem acompanhado 
desde o início e que, sob uma temática comum, 
tem posto em evidência o património e a 
diversidade cultural que compõem a identidade 
europeia.

autor: espiga pinto

autores: isabel carriço e fernando branco
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próximas edições
Edição crítica de 
Camilo Castelo Branco
Depois de Fernando 
Pessoa, Eça de 
Queirós e Almeida 
Garrett, a INCM 
iniciou em 2012, ano 
do tricinquentenário 
da obra Amor de 
Perdição, a edição 
crítica das obras 
de Camilo Castelo 
Branco, com Amor de 
Perdição e, já no ano 
corrente, O Regicida. 
O lançamento foi 
no passado dia 22 
de fevereiro, na 
Faculdade de Letras 
da Universidade de 
Lisboa. 

Esta data foi celebrada 
no Centro Cultural 
de Belém com o ciclo 
CCB no CCB — Camilo 
Castelo Branco no 
Centro Cultural de 
Belém, ao qual a INCM 
se associou com a 
edição de O Olhar dos 
Jovens sobre o Amor de 
Perdição, uma seleção 
das melhores cartas 
escritas por jovens do 
ensino secundário, 
assumindo as 
personagens do livro.

A crise da história e as 
suas novas directrizes, 
3.ª edição, com 
complemento de 
atualização
Vitorino Magalhães 
Godinho

Este é o terceiro título 
de Vitorino Magalhães 
Godinho, historiador 
português de renome 
internacional, editado 
pela INCM desde 2010. 

Coleção direito, 
jurisprudência e 
doutrina
A edição na área 
do direito é uma 
aposta forte do setor 
editorial para este 
ano. Recentemente 
publicado, o Código 
Penal atualizado pela 
Lei n.º 19/2013, de 
21 de fevereiro, é o 
destaque da campanha 
dedicada a esta coleção 
que decorre na FNAC 
de 14 de março a 
10 de abril.

PRÉMIOS DE EDIÇÃO LER/
BOOKTAILORS 2012
Foi atribuído à 
Coleção D o primeiro 
lugar na categoria 
de Design de Capa 
— Coleção.

O anúncio foi feito no 
dia 23 de fevereiro nas 
Correntes d’Escritas, 
o maior encontro de 
autores de expressão 
ibérica, organizado 
pela Câmara Municipal 
da Póvoa de Varzim.

Os Prémios de Edição 
Ler/Booktailors 
têm como objetivo 
reconhecer, valorizar 
e comunicar as boas 
práticas, a qualidade 
e o profissionalismo 
existentes nos setores 
editorial e livreiro 
portugueses.
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ética

Mobbing — Uma ameaça à competitividade 
das empresas

O mobbing é um termo 
ainda pouco conhecido 
da generalidade das pessoas, 
apesar de ser uma realidade 
bastante presente no mundo 
laboral, sinónimo de violência 
psicológica exercida sobre 
os trabalhadores, com impactos 
negativos quer nos indivíduos 
quer nas organizações.

Esta forma extrema de stress social no meio 
laboral, também designada bullying no trabalho, 
normalmente (mas não necessariamente) é 
perpetrada pelos chefes na relação com os 
subordinados, embora possa atingir indistintamente 
qualquer nível hierárquico de uma organização, 
existindo, de acordo com vários autores, diferentes 
tipos de assédio: descendente (de um superior 
hierárquico para um subalterno), horizontal (entre 
colegas), ascendente (de um subalterno para um 
superior) e misto. 

No entanto, apesar de ser um fenómeno bastante 
antigo e relativamente frequente no mundo do 
trabalho, o primeiro estudo sobre este tema surgiu 
apenas na década de 80 do século XX por Leymann, 
um médico e investigador alemão, que caracterizava 
o mobbing pela deliberada degradação das 
condições de trabalho através do estabelecimento de 
comunicações não éticas. 

Esse assédio laboral é também caracterizado 
pela repetição de um comportamento hostil que 
um superior ou colegas desenvolvem contra um 
indivíduo, o que conduz a um quadro de degradação 
física, psicológica e social duradoura. Na opinião 
de Leymann, o assédio ou a agressão faz‑se sem 
contacto físico e sem ninguém, aparentemente, notar 
o que se passa, fazendo com que o agressor continue 
a sentir‑se seguro, numa situação de domínio. 

As causas do mobbing
Algumas das principais causas que levam a este 
tipo de violência são o clima de competição, os 
sentimentos de ciúme ou inveja, a promoção na 
carreira ou a chegada ao local de trabalho de um 
novo elemento, fazendo com que as vítimas de 
mobbing, pelas competências e capacidades que 
revelam ou por porem em causa o status quo, sejam 
vistas como uma ameaça ao agressor. 
 
Identifica‑se também, na maioria dos casos, uma 
desigualdade de poder entre a vítima e o agressor 
e uma prática relativamente duradoura (pelo 
menos uma vez por semana e durante alguns 
meses) marcada pela intencionalidade. 
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As consequências do mobbing
As consequências podem ser avassaladoras, 
tanto para a saúde física e psíquica da vítima 
como para o funcionamento da própria empresa 
ou organização. A vítima de mobbing poderá 
entrar num período de deterioração psicológica, 
apresentando baixa auto‑estima, sentimentos de 
culpa, incapacidade de concentrar‑se, ansiedade, 
stress, depressão e isolamento. Todos estes fatores 
levam à perda do equilíbrio físico e emocional, 
reduzindo a motivação, a produtividade e o 
desempenho, assim como motivando pedidos de 
«baixa» ou dispensa de serviço na tentativa de 
repor esse equilíbrio. 

Nas empresas, o mobbing pode ter consequências 
igualmente negativas, tais como o absentismo 
elevado, a degradação do ambiente de trabalho, a 
diminuição da produtividade, a perda de eficácia 
e de qualidade nos produtos e serviços, o aumento 
da taxa de rotação de pessoal, maiores índices 
de acidentes de trabalho ou a perda de pessoal 
qualificado. 

Combater o mobbing
A INCM orgulha‑se de ter sido uma das primeiras 
empresas públicas nacionais a conseguir a 
certificação do seu Sistema de Gestão de Recursos 
Humanos, de acordo com a NP 4427:2004, 
apostando na satisfação e no bem‑estar dos seus 
funcionários como forma de atrair, valorizar e 
manter os melhores profissionais. 

A valorização dos recursos humanos é um 
dos pilares fundamentais do desenvolvimento 
sustentável da INCM, onde, a par do integral 
cumprimento das normas e da legislação em vigor, 
existe um conjunto de mecanismos que reforçam a 
defesa dos direitos das pessoas e o respeito pelos 
princípios éticos da sociedade. 

É nesse sentido que se enquadram o Código de 
Ética e de Conduta da INCM, um conjunto bem 
definido de princípios e valores que asseguram a 
integridade e a transparência da nossa atuação, e 
o Comité de Ética, a quem deverão ser dirigidas 
todas as situações ou ocorrências que possam 
constituir uma violação ao mencionado Código. 

Fenómenos como o mobbing são uma ameaça 
à competitividade das empresas e, como tal, é 
importante assegurar mecanismos de regulação 
que impeçam esse tipo de conduta e, ao 
mesmo tempo, sensibilizar e envolver todos os 
trabalhadores na avaliação de situações de risco 
e na prevenção desse tipo de comportamentos. O 
combate à violência no trabalho traz benefícios a 
todos e por isso a todos diz respeito.
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INCM produz novo modelo 
de carta de condução
A INCM começou a produzir e a personalizar, 
no dia 3 de janeiro, o novo modelo de carta 
de condução, que apresenta vários acréscimos 
nos elementos de segurança, fazendo com que 
a mesma seja um documento de identificação ainda 
mais seguro.
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Além de novos 
elementos de 
segurança, o novo 
modelo de carta de 
condução apresenta 
um renovado design 
gráfico e uma melhor 
qualidade ao nível 
da personalização de 
imagens por gravação 
laser, características 
que, além de 
aumentarem o nível de 
segurança, melhoram 
a qualidade gráfica do 
documento.

A prevenção contra 
a falsificação ou 
a contrafação é 
garantida também 
pela utilização de tinta 
oticamente variável 
(OVI), que passou da 
frente para o verso 
do cartão, presente 
nas cinco quinas do 
escudo nacional, que 
variam do ouro para 
o verde consoante o 
ângulo de inclinação, 
e são utilizadas novas 
tintas invisíveis, 
com composição de 
motivos com reações 
de segurança em cores 
distintas.

A utilização de um 
multigrama, na frente 
do cartão, além de 
aumentar o nível 
de segurança do 
documento, uma vez 
que este elemento 
é embebido no 
substrato, permite 
uma identificação 
imediata através da 
diferenciação entre a 
zona verde e a zona 
vermelha do escudo 
nacional.

No design, que foi 
realizado internamente, 
foram incluídos 
novos motivos de 
segurança e ao nível 
da personalização, 
que é efetuada nas 
mesmas máquinas que 
produzem o cartão de 
cidadão, destaca‑se a 
utilização da gravação 
a laser com escala de 
cinzentos, resultando 
numa melhor 
qualidade das imagens 
comparativamente com 
o sistema anterior de 
gravação a laser.

multigrama tinta oticamente variável gravação laser com escala de cinzentos

laminação

personalização
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Porque foi alterada a carta de condução
Este novo modelo de carta de condução marca o 
início de uma uniformização dos elementos de 
segurança de nível 1 nos vários documentos oficiais 
e resulta da aplicação da Diretiva n.º 2011/94/UE, 
da Comissão Europeia, de 28 de novembro.

O objetivo desta diretiva comunitária é assegurar 
que todas as cartas de condução da União 
Europeia usam o mesmo modelo, atualizando‑o de 
modo a contemplar as novas categorias de veículos 
introduzidas pela Diretiva n.º 2006/126/CE e 
introduzindo, em particular, a carta de condução 
para os veículos das categorias AM (ciclomotores) 
e A2 (motociclos).

Ainda de acordo com o estipulado na Diretiva 
n.º 2011/94/UE, a referência à Comunidade foi 
substituída pela referência à União Europeia na 
carta de condução, e o novo modelo foi igualmente 
atualizado por forma a contemplar a adesão da 
Bulgária e da Roménia à União Europeia.

Assim, passam a constar da nova carta de 
condução a menção «Modelo da União Europeia» 
na língua do Estado membro que a emite e a 
menção «Carta de Condução» nas outras línguas 
da União Europeia, impressas a cor‑de‑rosa de 
forma a constituir a trama de fundo da carta.

Importa salientar que, no que respeita aos 
dispositivos de segurança presentes na carta de 
condução, apenas foi exigido manter o nível de 
segurança já existente no anterior modelo e que 
os novos elementos de segurança foram todos 
propostos pela INCM.

A carta de condução foi o primeiro documento 
nacional de identificação a ser produzido e 
personalizado em suporte de policarbonato, com 
emissão centralizada, um processo iniciado pela 
INCM em julho de 1999.

primeira emissão do novo 
modelo da carta de condução 
1999
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ISTO É PAIXÃO
Talvez seja por culpa de alguns...
Fazem a natação parecer fácil quando não o é,
Fazem parecer que cada prova começa no bloco de partida
E não nos treinos
Fazem parecer que a prova foi ganha em 50 segundos
E não em quilómetros de treinos na piscina.
Nadar não é um dom divino,
Mas algo que treinamos todos os dias.
A derrota dá‑nos força,
E a dor motivação.
Hoje não vão nadar contra os vossos adversários,
Mas contra vocês mesmos.
Vão entrar na água e dar o vosso melhor,
Vão nadar como nunca nadaram antes,
E quando virem que deram o vosso melhor,
Aí vão ficar satisfeitos.
Perder não é ficar em 2.º ou 3.º lugar,
É sair da água e saber que não se deu o máximo.
Os outros podem até ser melhores,
Podem até ter todas as possibilidades a seu favor...
Mas isto não é um teste de matemática,
É completamente diferente
ISTO É PAIXÃO
Por isso, antes de subirem para o bloco,
Antes do apito
Antes do cronómetro começar,
Nenhum resultado está definido.
Hoje vamos ser os melhores,
Hoje vamos ser uma equipa.

A. Osório
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ACORDO DE PARCERIA COM O COLÉGIO 
PAULA FRASSINETtI E BEBÉ LUx INFANTÁRIO

Ao longo dos últimos anos tem a INCM, através 
dos Serviços Sociais, celebrado parcerias com 
várias entidades, tendo em vista proporcionar aos 
seus colaboradores a possibilidade de usufruírem 
de serviços e de regalias, de âmbito diversificado, 
em condições de melhor preço e de acesso 
preferenciais.

Nessa linha, foi celebrado em janeiro transato, um 
acordo com o Colégio Paula Frassinetti e com o 
Bébe Lux Infantário.

A par de uma localização privilegiada, muito 
próxima da Casa da Moeda, que representa uma 
clara vantagem, foram acordados descontos de 
50 % na primeira inscrição e de 5  % na mensalidade, 
desconto este que pode passar a ser de 10 %, se o 
número de inscrições atingir uma dezena.

Ambos os estabelecimentos recebem vales sociais 
como forma de pagamento das mensalidades.

Para informação mais detalhada, sugerimos o 
contacto com a Direção de Recursos Humanos/
Setor Social.

prole

Estão de parabéns as/os nossas/os colegas pelo 
nascimento de seis lindas crianças:

Vanessa Cristina Parrado Vicente (UGF/MGF)

Carmen Sofia Neves Milhano (UGF/OGF)

Nélson Carvalho Jesus (UPB/OPB)

Susana Barros Amorim Gomes (UGF/OGF)

Pedro Ricardo Cardoso Costa (USP/SMO)

Ricardo Miguel Mateus (AAS/DSI)

Decorreu nos dias 
3 e 4 de janeiro a 
auditoria da APCER 
para renovação 
da certificação do 
referencial normativo 
NP 4427 — Sistemas 
de Gestão de Recursos 
Humanos, tendo a 
auditoria decorrido 
na DRH, no QEL e na 
OGF.

Os resultados foram 
muito positivos não 
tendo sido identificadas 
não conformidades. 
Foram referenciadas 
algumas oportunidades 
de melhoria que irão 
ser aproveitadas para 
incrementar os níveis 
do desempenho no 
corrente ano.

Renovação 
da certificação 
NP 4427 — Sistemas 
de Gestão de 
Recursos Humanos

SERVIÇO DE 
TELEASSISTÊNCIA

A INCM proporciona 
aos aposentados 
de idade elevada, 
mas que ainda 
apresentam níveis de 
autonomia que lhes 
permite manterem‑se 
nas suas casas, 
habitando sozinhos, a 
TELEASSISTÊNCIA.

Com este serviço, 
pretende‑se minimizar 
a sua solidão e permitir 
um apoio à distância, 
nomeadamente 
em situações de 
emergência médica.

Atualmente, três 
beneficiários 
aposentados dispõem 
deste apoio, tendo 
sido acionados por 
estes, durante o ano 
de 2012, 59 contactos, 
relacionados 
com pedidos de 
informação, solidão e 
emergência médica. As 
operadoras do serviço 
estabeleceram, por sua 
iniciativa, 353 contactos 
com os beneficiários 
aderentes.
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Iniciou O Seu Percurso Na Empresa Em 
Abril De 1974 E Terminou Em Janeiro 
De 2013.

Maria Alice Simões 
Dias (UGF/OGF)

Iniciou O Seu Percurso Na Empresa Em 
Agosto De 1994 E Terminou Em Dezembro 
De 2012.

Renato Silva Leitão 
(assessor do CA)

aposentação

Iniciou O Seu Percurso Na Empresa 
Em Janeiro De 1981 E Terminou Em 
Fevereiro De 2013.

Maria Teresa G. B. B. 
Lúcio (AAS/QEL)

Iniciou O Seu Percurso Na Empresa 
Em Outubro De 1980 E Terminou Em 
Fevereiro De 2013.

António Proença 
Romano (USP/SAT)

Iniciou O Seu Percurso Na Empresa 
Em Setembro De 1978 E Terminou Em 
Fevereiro De 2013.

Joaquim Fernando C. 
Jacinto (UMD/OMD)

Iniciou O Seu Percurso Na Empresa 
Em Novembro De 1967 E Terminou Em 
Janeiro De 2013.

Maria Angelina C. Q. 
Santinho (UGF/OGF)

admissão

Admitida Em 31.12.2012 Para Exercer 
Funções Na Upb/Opb/Spa Como Técnico 
Superior Especialista D.

Ana Margarida Pinto 
do Aido

Admitida Em 31.12.2012 Para Exercer 
Funções Na Upb/Opb/Spa Como Técnico 
Superior Especialista D.

Maria Helena Carvalho 
Athayde Varela

Admitida Em 19.12.2012 Para Exercer 
Funções Na Dsi Como Chefe De Divisão 
Do Dga.

Susana Maria Camilo 
de Sousa

Admitido Em 28.12.2012 Para Exercer 
Funções No Dcp Como Técnico Superior 
Especialista C.

André Poças Gregório 
Coelho Pereira

Admitida Em 31.12.2012 Para Exercer 
Funções Na Upb/Opb/Spa Como Técnico 
Superior Especialista D.

Ana Patrícia Judicibus 
Fonseca

Admitida Em 31.12.2012 Para Exercer 
Funções Na Upb/Opb/Spa Como Técnico 
Superior Especialista D.

Andreia Alexandra 
C. S. Chrystêllo

aposentação admissão

aposentação admissão
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82339 

32968 

86040 

44506 

16813 
8864 

16650 
9076 

99152 

41832 

102690 

53582 

140984  

156272  

Casa da Moeda 2011 Imprensa nacional 2011 Casa da Moeda 2012 imprensa nacional2012 Total 2011  Total 2012  

Almoços Jantares Total 

REFEITÓRIOS — BALANÇO 2012

Os refeitórios continuam a ser frequentados pela grande maioria dos 
colaboradores e por um número crescente de aposentados.
Foi também tendo em consideração estes utentes que, nos dias 24 e 31 de 
dezembro, foram disponibilizados almoços nos dois refeitórios.

Acima podemos verificar o número de refeições servidas na CM e na IN em 
2012, comparado com o ano de 2011.

Apesar de pouco frequentes, encontram‑se registadas e devidamente tratadas 
36 reclamações distribuídas, conforme quadro abaixo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homens  %  Mulheres  %  Total  

Dez -12  361  52%  329  48%  690  

Dez -11  360  52%  326  48%  686  

Dez -10  374  53%  330  47%  704  

Motivo da Reclamação Tipo Casa da Moeda Imprensa Nacional

Máquinas de vending Individual 1 1

Coletiva ‑ ‑

Quantidade Individual 2 2

Coletiva ‑ ‑

Objetos estranhos Individual 3 ‑

Coletiva ‑ ‑

Maior fluxo funcionários PGR Individual ‑ ‑

Coletiva ‑ 27

quantos somos?
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Nova sala de formação DRH

No passado dia 7 de janeiro foi inaugurada a nova 
sala de formação no edifício da Casa da Moeda.

A sala dispõe de todo o equipamento adequado 
ao cumprimento dos objetivos e comporta 
15 formandos por ação, passando assim o edifício 
da Casa da Moeda a ter uma sala com todas as 
condições para fazer jus à aposta na formação 
contínua dos seus colaboradores.

A formação que iniciou a utilização da sala foi 
a formação de SAP QM com interação com 
o Sistema de Certificação, ministrada pela 
colaboradora do QEL Elisabete Lourenço.

Jan  Fev  Mar  Abr  Mai  Jun  Jul  Ago  Set  Out  Nov  Dez  

2012  4,67  5,01  4,91  4,86  4,96  5,17  5,39  5,49  5,5  5,43  5,51  5,52  

2011  5,61  5,51  5,46  5,57  5,42  5,4  5,24  5,04  5,02  5,04  5,17  5,17  

2010  5,47  6,02  5,99  5,97  6,02  5,98  5,89  5,78  5,68  5,6  5,51  5,49  

percentagem de absentismo acumulado até dezembro 2012

22 

12 

86% 
92% 

2011 2012 

média de horas de formação e qualificação per capita 

média de participantes em formação e qualificação 

formação

Comparativamente 
a 2011, em 2012 
decresceu quer o 
número de horas de 
formação e qualificação 
por colaborador, 
quer o número de 
participantes em 
programas de formação 
e qualificação. 

Esta situação deveu‑se, 
principalmente, à 
redução do número de 
horas em formação on 
the job, que em 2011 
atingiu valores muito 
elevados, bem como do 
facto de ter ocorrido a 
conclusão do programa 
Novas Oportunidades.
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Concursos Fotográficos

Desde a existência dos primeiros grupos 
desportivos, quer na Casa da Moeda quer na 
Imprensa Nacional, que se promoveram Concursos 
Fotográficos.

Os tempos eram outros e as máquinas não 
estavam ao alcance de todos nem possuíam a 
tecnologia de hoje. De qualquer forma chegou 
até nós um espólio fotográfico que se encontra 
preservado em álbuns ou em molduras espalhadas 
por alguns edifícios.

A fotografia (apelidada de 8ª arte) nasceu do 
desejo do homem de reproduzir a realidade 
sem que fosse necessário o gesto de um artista. 
Quando a fotografia foi criada, o seu efeito realista 
era tão intenso que ela foi considerada como a 
imitação mais perfeita da realidade. 

Para a fotografia contemporânea, tão importante 
quanto a foto em si é o processo que origina aquela 
foto. Mais importante ainda é o modo como as 
imagens são vistas e entendidas pelos que as 
vêm. É a forma de como alguém, em determinado 
espaço temporal, entende o mundo que o rodeia.
Ainda nos lembramos dos dias em que fotografar 
era uma coisa cara. 

Primeiramente foi o custo das máquinas, que além 
de pesarem ao serem transportadas, pesavam mais 
ainda nas carteiras. Mesmo que o modelo fosse o 
mais pequeno do mercado e para poder retirar o 
rolo fosse necessário dar à manivela, as máquinas 
eram caras. Tirar uma fotografia para mais tarde 
recordar é um hábito bastante antigo, e mesmo 
quem não o faz com grande perícia, não deixa de 
se empenhar para que tudo corra na perfeição. 

Com o passar dos anos e com o avançar das novas 
tecnologias, as máquinas fotográficas foram sendo 
transformadas em objetos quase obrigatórios no 
bolso de cada um de nós. 

Sem ser necessário recorrer à perícia das 
revelações antigas, as novas máquinas digitais 
permitem‑nos mesmo assim mais trabalho. Se 
noutros tempos era necessário ter no mínimo jeito 
para tirar uma fotografia, hoje em dia o trabalho 
não consiste só no ato de fotografar, mas também 
na forma como se trabalha a fotografia a partir do 
computador. 

Os concursos de fotografia que promovemos são, 
de alguma forma, um desafio à criatividade dos 
nossos associados. 

Atualmente e com a ajuda das novas tecnologias 
temos facilmente uma câmara à mão, desde uma 
compacta a um telemóvel, e facilmente nos é 
permitido captar imagens. Desta forma vamos 
afinando o nosso olhar e aguçando a vontade de as 
partilhar, desta feita com os nossos colegas.

A adesão a este desafio levado a efeito anualmente 
pelo GDCTINCM tem demonstrado grande 
entusiasmo. São algumas centenas de trabalhos 
fotográficos que recebemos a concurso. Alguns 
deles com um excelente nível de qualidade. 

Têm sido lançados diversos temas como por 
exemplo em 2006 o «Lisbon cow parade», em 
2007 «As sete maravilhas» ou ainda «Retratos 
do quotidiano» em 2008. Outros temas que nos 
preocupam cada vez mais, como habitantes do 
planeta azul, como é o caso da «Ecologia» que foi 
retratada em 2009 ou um tema muito nosso como 
o de 2010 «O mar português» .

Ainda foram reveladas imagens sobre outras 
temáticas como «As profissões» e «O desporto» 
nos concursos de 2011 e 2012 respetivamente.
Para este ano com certeza que teremos mais!
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a arte
de quem trabalha

Hélio Morais da Silva 
iniciou funções na 
INCM em agosto de 
2011 como técnico 
superior de recursos 
humanos, no entanto, 
a natureza do trabalho 
que desenvolve na 
empresa ou a sua 
formação académica, 
a licenciatura 
em Filosofia e o 
mestrado em Gestão 
de Empresas, com 
especialização em 
Recursos Humanos, 
pouco ou nada revelam 
acerca do seu talento 
artístico e da sua 
grande paixão — a 
fotografia.

Quando lhe perguntam 
como e quando surgiu 
o interesse pela 
fotografia, responde 
com alguma 
dificuldade: 
«Eu comecei a 
fotografar em miúdo, 
com uma máquina 
automática. A primeira 
vez que tentei controlar 
a luz foi a fotografar 
um tabuleiro de xadrez 
onde percebi que, 
usando um candeeiro, 
conseguia criar 
sombras e enganar  o 
sistema de calibração 
da máquina.

A fotografia teve ondas 
que começaram em 
miúdo mas não é uma 
presença contínua de 
miúdo até hoje.»

Mas, quando se trata 
de exprimir o fascínio 
que a fotografia exerce 
sobre si, Hélio não 
poupa palavras: «Aquilo 
que mais aprecio na 
fotografia é a sensação 
que antecede a captura 
da imagem em si, é 
o momento em que 
olhamos para a forma 
como o mundo reflete 
a luz e, através das 
opções que quer a 
lente quer a máquina 
nos proporcionam, 
escolhemos a forma 
como queremos captar 
essa luz. Perceber que 
a fotografia evidencia 
conceitos como a 
dicotomia do tempo, 
na medida em que 
não existem duas fotos 
exatamente iguais e 
que o mesmo momento 
pode ser refletido de 
formas tão distintas, 
que por vezes se tornam 
completamente opostas, 
é algo que me fascina.»

Nas fotografias que 
assina, Hélio dá 
preferência ao preto 
e branco, apesar de 
também utilizar a cor, 
justificando que «ao 
retirarmos a cor da 
equação fotográfica 
reduzimos o mundo a 
um sistema binário de 
luz e sombra que elimina 
o sumptuário e nos deixa 
a par com o elementar».

O seu talento já 
esteve em exibição na 
Exposição Fotográfica 
de Arquitetura 
no Museu do 
Neo‑Realismo, em Vila 
Franca de Xira, e já lhe 
valeu o 1.º prémio no 
Concurso de Fotografia 
do GDCTINCM e o 
2º prémio no Concurso 
Fotográfico do Museu 
do Teatro Romano. 

capturar 
a beleza 
do momento
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INCM e INESC Porto assinam protocolo 
de colaboração

A INCM, representada 
pelo presidente 
do conselho de 
administração, 
António Osório, e o 
Instituto de Engenharia 
de Sistemas e 
Computadores 
do Porto (INESC 
Porto) assinaram 
um protocolo de 
colaboração no dia 
4 de fevereiro, tendo 
em vista a realização 
de diversas ações 
de cooperação 
técnico‑científica no 
âmbito da segurança 
em tecnologias 
de informação e 
comunicação.

De acordo com o 
presente protocolo, as 
ações de colaboração 
deverão incidir sobre 
áreas onde se constata 
uma significativa 
convergência 
de interesses, 
designadamente 
a biometria, a 
criptografia, a 
gestão documental 
e tratamento de 
imagem e os sistemas 
de informação e 
ou utilização de 
documentos de 
segurança.

O INESC Porto é uma 
instituição criada 
para constituir um 
interface entre o 
mundo académico e 
o mundo empresarial 
da indústria e dos 
serviços, bem como 
a Administração 
Pública, no âmbito 
das tecnologias 
da informação, 
telecomunicações 
e eletrónica, tendo 
adquirido em 2002 o 
estatuto de laboratório 
associado.
Esta plataforma de 
colaboração, que 
terá a duração inicial 
de dois anos, dará 
particular relevância 
ao interesse público 
dos bens e serviços 
disponibilizados pela 
INCM, nomeadamente 
a produção de 
documentos de 
segurança e o 
desenvolvimento de 
sistemas associados 
à sua emissão e 
utilização.

INCM assina protocolo de cooperação 
com o Instituto Superior de Ciências da 
Saúde Egas Moniz

No dia 18 de dezembro, foi assinado um protocolo 
de cooperação entre a INCM e o Instituto Superior 
de Ciências da Saúde Egas Moniz (ISCSEM), tendo 
em vista a colaboração em projetos científicos, 
aulas, encontros e conferências, bem como a 
realização de estágios curriculares nas áreas 
laboratoriais, de investigação, de desenvolvimento 
e de produção de documentos de segurança.
Em representação da INCM na assinatura do 
protocolo estiveram o presidente do conselho de 
administração, António Osório, e a vogal Maria 
Luísa Pacheco.

Este protocolo de cooperação prevê ainda o apoio 
técnico e científico do ISCSEM em projetos de 
interesse da INCM, assim como a realização de 
projetos científicos de interesse comum nas áreas 
da produção gráfica e laboratorial, criando condições 
para as duas instituições partilharem o seu know-how.

Note‑se que a INCM tem procurado desenvolver 
projetos inovadores dentro das suas áreas de 
atuação, nomeadamente na conceção e produção de 
documentos de segurança que requerem os mais altos 
padrões de autenticidade e fiabilidade e são essenciais 
ao bom funcionamento das relações em sociedade.

É nesse sentido que se realiza o protocolo 
de colaboração entre a INCM e o ISCSEM, 
instituição de méritos reconhecidos no âmbito 
do conhecimento e do desenvolvimento 
científico, com especial destaque para o curso de 
Ciências Forenses e Criminais, do qual são parte 
integrante as unidades curriculares de Técnicas 
Analíticas Forenses, Comparação de Escrita e 
Documentoscopia.
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INCM participa na 42.ª edição 
da World Money Fair

A INCM esteve presente na 42.ª edição da 
World Money Fair (WMF), que decorreu no 
Estrel Convention Centre, em Berlim, de 1 a 3 de 
fevereiro, e teve como convidado de honra a Casa 
da Moeda de França.

No primeiro dia da feira a INCM participou na 
reunião do MDC (Mint Directors Conference) — 
Marketing Committee e na sexta‑feira, dia da 
abertura ao público, no Media Fórum, onde teve 
oportunidade de apresentar o plano numismático 
para 2013.

A WMF é a maior feira de moeda a nível mundial, 
reunindo diversas empresas fornecedoras de 
matéria‑prima, associações da especialidade e 
negociantes de moeda, para além das principais 
empresas fabricantes. 

INCM assume compromisso pela 
igualdade de género

A INCM faz parte do grupo de 21 empresas 
públicas e privadas que, no dia 18 de fevereiro, 
assumiram o compromisso de implementar um 
conjunto de medidas em prol da igualdade de 
género no trabalho, aderindo ao «Fórum Empresas 
para a Igualdade — O nosso compromisso», uma 
iniciativa inédita em Portugal que conta com o 
apoio da Comissão para a Igualdade no Trabalho e 
no Emprego (CITE).

A cerimónia de assinatura do acordo de adesão 
teve lugar no Fórum Telecom e contou com a 
presença da Secretária de Estado dos Assuntos 
Parlamentares e da Igualdade, Teresa Morais, da 
presidente da CITE, Sandra Ribeiro, e da vogal do 
conselho de administração da INCM Maria Luísa 
Pacheco.

O Fórum emana de uma vontade comum 
em assumir uma cultura de reconhecimento 
da igualdade de género como pilar do 
desenvolvimento e da sustentabilidade no mundo 
empresarial, tendo as empresas concordado em 
implementar cerca de 90 medidas que promovem 
a igualdade profissional. 

Estas medidas distribuem‑se pelas áreas de missão 
e valores, onde se tenta incorporar a igualdade de 
género como transversal às políticas da empresa; 
recrutamento e seleção de pessoal; formação, 
remuneração e gestão de carreira; diálogo social; 
informação, comunicação e imagem; e conciliação 
e proteção na parentalidade.

A ideia não é cada empresa implementar a 
totalidade das 90 medidas propostas, mas 
antes colocar em prática aquelas que entender 
serem mais necessárias para melhorar os seus 
indicadores em matéria de igualdade no local 
de trabalho, realizando um trabalho de análise 
e diagnóstico interno e desenvolvendo diversas 
ações nesse sentido.



Novas vinhetas médicas mais seguras 
e mais fáceis de requisitar

A partir de dezembro, as receitas médicas prescritas 
manualmente passaram a ser validadas através 
de um novo modelo de vinhetas emitido pela 
INCM, que, além da identificação dos médicos ou 
locais de prescrição, passa a ter uma numeração 
única por vinheta e a incluir elementos anticópia, 
nomeadamente um holograma específico, o que 
dificulta fortemente as tentativas de falsificação.

A INCM foi também o parceiro escolhido pelo 
Ministério da Saúde para a implementação de um 
novo processo de encomenda e distribuição das 
novas vinhetas médicas, bastante mais simples 
e prático para os médicos e outras entidades de 
saúde que têm de fazer a sua aquisição e para as 
autoridades que têm de gerir o processo.

Através da integração de uma plataforma 
eletrónica, desenvolvida pela INCM com o Portal 
do Prescritor do Ministério da Saúde, os médicos 
e outras entidades de saúde, após processo 
de autenticação, podem agora efetuar as suas 
requisições online, efetuar o pagamento por 
via eletrónica e receber as vinhetas com toda a 
comodidade no local que escolherem, através de 
envios registados.

O sistema encontra‑se disponível desde 3 de 
dezembro e estima‑se que durante 2013 sejam 
produzidas cerca de 25 000 000 de vinhetas 
médicas.

Edifício da Casa da Moeda classificado 
como monumento de interesse público

O edifício da Casa da Moeda foi classificado 
como monumento de interesse público através 
de portaria assinada pelo Secretário de Estado da 
Cultura, Jorge Barreto Xavier, publicado no Diário 
da República, 2.ª Série, de 31 de dezembro de 2012.

Aquele diploma fundamenta a classificação do 
edifício no seu valor estético, técnico e material 
intrínseco, no «génio do respetivo criador», 
o arquiteto Jorge Segurado, na sua conceção 
arquitetónica e urbanística, na sua importância 
do ponto de vista da investigação histórica ou 
científica e no caráter matricial do bem.

Além da classificação, aquela portaria fixa ainda 
a zona especial de proteção do edifício, tendo 
em atenção os condicionamentos do local e, 
em especial, a sua inter‑relação com o imóvel, 
abrangendo a envolvente urbanística próxima e 
privilegiando sempre que possível uma relação 
visual de e para com o imóvel.

O diploma destaca a abordagem inovadora 
da arquitetura do edifício, que se afastava do 
modernismo internacional mais ortodoxo para se 
aproximar de experiências menos divulgadas no 
nosso país, sublinhando que, devido ao seu caráter 
funcional, a Casa da Moeda não tem paralelismo 
tipológico em Portugal, detendo igualmente 
valor único enquanto testemunho da complexa 
modernidade portuguesa.
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ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS DA INCM

A atual direção da ARINCM tem procurado 
manter vivo o propósito para que foi fundada e 
que visa, por um lado, manter os elos de amizade 
e de companheirismo de todos os que laboraram 
na INCM e, por outro, ser uma voz ativa na 
salvaguarda do que nos une à empresa via 
Serviços Sociais, procurando não constituir um 
problema, mas antes uma parte da solução.

Foi isso que transmitimos ao atual presidente 
do conselho de administração, António Osório, 
durante o almoço de Natal promovido pela ARINCM 
em Fazendas de Almeirim, no dia 9 de dezembro. 
Pela primeira vez, o conselho de administração 
esteve presente num evento deste tipo, tendo o 
facto sido registado e apreciado pelos presentes.
Foram 162 os que estiveram a conviver na Quinta 
da Feteira e foi bom rever os muitos ex‑colegas, 
quase todos com menos cabelo, quase todas e 
todos com mais peso, mas todos irmanados na 
amizade que os uniu em muitos anos de labor 
intenso na INCM. No regresso a casa já se 
falava no tradicional encontro de aniversário da 
ARINCM: na última semana de maio de 2013.

Entretanto, a ARINCM promoveu, no âmbito da sua 
atividade lúdico‑cultural, entre 11 e 14 de setembro 
de 2012, um passeio de quatro dias ao Nordeste 
Transmontano que contou com a presença de 
50 colegas e familiares. No regresso a Lisboa foram 
todos unânimes na excelência deste passeio.
Também no Porto, os nossos associados e colegas 
do Norte juntaram‑se, por mais de uma vez, para 
recordarem tempos passados. Trata‑se de um 
núcleo pequeno mas ativo graças às iniciativas do 
seu coordenador e membro da direção.
Ao entrarmos em 2013, a direção da ARINCM, 
muitíssimo apreensiva com as anunciadas 
medidas gravosas que irão recair sobre os 
aposentados/reformados, deseja, a todos os seus 
associados e a todos os restantes colegas que, por 
motivos diversos, ainda não se inscreveram na 
nossa Associação, tal como aos colegas no ativo, 
muitas felicidades para todos os dias do novo ano.

A direção da ARINCM

O novo portal de Intranet

No dia 4 de março entrou em funcionamento o 
novo portal de intranet da INCM, uma plataforma 
desenvolvida com o intuito de veicular toda a 
informação relevante acerca da realidade da 
empresa e, simultaneamente, facilitar a conciliação 
da vida profissional com a vida pessoal e 
familiar dos trabalhadores, acrescentando novas 
funcionalidades à anterior intranet.

Para que tal fosse possível, foram atribuídos perfis 
informáticos a todos os trabalhadores e foram 
criados vários quiosques de intranet, de modo a 
permitir que todos, sem exceção, possam aceder às 
funcionalidades e conteúdos do novo portal.

Consultar as últimas notícias sobre a atividade 
da empresa, efetuar a inscrição em ações de 
formação, marcar consultas ou atualizar dados 
pessoais importantes, como a morada, o NIB ou as 
habilitações literárias, são algumas das ações que 
os trabalhadores podem realizar através da nova 
intranet.

Este será um espaço em constante 
desenvolvimento e aberto à participação de todos, 
possibilitando a criação de áreas de colaboração 
e a cooperação entre as diferentes unidades da 
empresa, o que permitirá melhorar a comunicação 
interna e estabelecer uma nova plataforma de 
trabalho.
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