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Tivemos um verão «forte» em que ficou demonstrado que o conselho de 
administração continua a apostar nas pessoas, na sua formação, na sua 
criatividade e no desenvolvimento do sentido de pertença à organização como 
elemento chave da posição de relevo que a INCM tem no setor empresarial 
do Estado. Diversos eventos, realizados recentemente e relatados no presente 
número, evidenciam esta preocupação.

Em junho, foi lançada a belíssima moeda comemorativa dos 250 anos da Torre 
dos Clérigos, cuja emissão teve origem no Banco de Ideias, apresentada por 
uma trabalhadora do Porto. 

Na cerimónia do 41.º aniversário da INCM, ocorrido a 4 de julho, foi entregue 
o prémio da primeira sessão do citado Banco de Ideias e homenageados os 
trabalhadores que completaram 20 e 30 anos de trabalho na empresa, bem 
como o mais antigo que irá completar 41 anos de trabalho. 

A INCM acolheu a 5.ª reunião plenária do Fórum Empresas para a Igualdade, 
iniciativa conjunta de empresas públicas e privadas que assumiram o 
compromisso de implementar um conjunto de medidas para melhorar as 
políticas de igualdade de género; nesta reunião foram apresentados três 
exemplos de boas práticas já implementadas e também foi anunciado a 
apresentação de novos pedidos de adesão por parte de outras empresas, o que 
demonstra a importância deste Fórum. 

Como em números anteriores, é dado a conhecer o trabalho de uma área de 
atividade da empresa, os call centers. Normalmente, associa‑se o trabalho dos 
call centers a pessoas inexperientes que respondem a dúvidas de clientes com 
base num guião, escrito por outrem, e com total desconhecimento da atividade. 
Na INCM temos pessoas experientes como é o caso das três trabalhadoras 
entrevistadas que estão na empresa há mais de 14 anos, e com um profundo 
conhecimento dos processos da mesma. 

Os meses de verão não se consubstanciam apenas às férias na praia; são 
um período de romarias nos mais diversos pontos do País. A da Senhora da 
Agonia, em Viana do Castelo, é uma das que atrai mais visitantes. O artigo 
sobre as arrecadas de Viana de Castelo dá‑nos conta da emissão da primeira 
moeda da série «Etnografia portuguesa», dedicada a essas peças da ourivesaria 
tradicional portuguesa, usadas pelas mulheres minhotas nos dias de festa.

Este número da Matriz chega às vossas mãos no momento em que a maioria 
de nós regressa de umas merecidas férias, após um ano de árduo trabalho. 
Desejo a todos um bom regresso de férias e que, com as energias retemperadas, 
possamos todos continuar a contribuir para o desenvolvimento da grande 
«casa» que é a INCM. 

Vogal do Conselho de Administração
Maria Luísa Pacheco

EDITORIAL



Arrecadas de Viana do Castelo 
dão origem à primeira moeda 
da série «Etnografia Portuguesa»

Com o intuito de colocar 
em evidência alguns elementos 
da cultura tradicional 
e popular portuguesa, a INCM, 
em colaboração com o Museu 
Nacional de Etnologia, decidiu 
dar início a uma nova série 
de moedas de coleção intitulada 
«Etnografia Portuguesa».
Os motivos selecionados para figurar nas moedas 
desta nova série procuram falar da diversidade dos 
materiais e dos saberes técnicos ou artísticos, com 
maior ou menor grau de especialização, exigidos 
pelo seu trabalho, inserindo‑se em tradições que 
se foram tornando expressões icónicas da cultura 
popular.

Ouro, prata, linho, seda, madeira, barro, uns mais 
nobres e outros mais vulgares, estes materiais 
transformam‑se em obras que preenchem 
capítulos importantes da indústria e da arte 
populares, perdendo‑se muitas vezes, dada a sua 
forte presença, os nomes dos seus criadores.

São saberes aprendidos em pequenas oficinas 
e transmitidos de geração em geração, através 
de gestos observados e repetidos em família, 
evocando, muitas vezes, um passado com raízes 
ancestrais e uma riqueza cultural que importa 
preservar.

As «Arrecadas de Viana do Castelo»
A primeira moeda da série «Etnografia 
portuguesa» é dedicada às arrecadas de Viana 
do Castelo, peças da ourivesaria tradicional 
portuguesa em filigrana cujas origens se perdem 
no tempo, imprescindíveis na ornamentação do 
traje popular das minhotas.

Compostas por delicadas lâminas suspensas, 
recortadas em crescente lunar, as arrecadas dão 
movimento e vibração ao já intenso brilho do ouro, 
exibido com orgulho na ritualidade dos grandes 
cortejos e romarias.

No passado, os primeiros ganhos amealhados pela 
mulher minhota seriam, na expressão anotada pelo 
etnólogo Rocha Peixoto, para «deitar às orelhas». 
Depois, com novas posses, viriam fios, colares, 
cadeados de contas e argolas e pendentes, com o 
maior destaque para o coração de filigrana.

A moeda que agora é colocada em circulação, da 
autoria da escultora Eloísa Byrne, realça a forma e 
o brilho dessas peças da ourivesaria tradicional, 
replicando‑os nos metais que foram empregues na 
sua produção.

Com o valor facial de 2,50 Euro, esta moeda conta 
com uma emissão limitada a 2500 exemplares 
lamelares em ouro e prata com acabamento 
proof, 2500 exemplares em prata, também com 
acabamento proof, e 100 000 exemplares em 
cuproníquel com acabamento normal.
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Apresentação no Museu do Traje de Viana do 
Castelo
A apresentação oficial da moeda e da nova série 
alusiva à «Etnografia portuguesa» realizou‑se no 
dia 25 de julho, no Museu do Traje de Viana do 
Castelo, num evento que contou com a presença da 
autora da moeda, a escultora Eloísa Byrne, além de 
diversas personalidades vianenses.

No início da apresentação, Rodrigo Brum, vogal do 
conselho de administração da INCM, sublinhou 
que esta moeda alia a tradição à modernidade, 
isto tendo em conta a tecnologia que foi utilizada 
na sua cunhagem, sobretudo na sua versão 
lamelar, cujo processo se encontra patenteado pela 
empresa.

Por seu lado, Francisco Sampaio, presidente da 
comissão de festas da Senhora d’Agonia, salientou 
a importância das arrecadas e da joalharia 
tradicional na cultura minhota, congratulando‑se 
com o facto de a moeda permitir perpetuar no 
tempo a história das arrecadas.

Ao encerrar a apresentação, o presidente da 
Câmara Municipal de Viana do Castelo, José 
Maria Costa, afirmou que «é um grande orgulho 
ter a primeira moeda desta nova coleção da 
INCM dedicada às arrecadas, que é também um 
elogio à mulher vianense e à mulher portuguesa. 
Estamos a tratar da nossa tradição e uma forma de 
perpetuar essa tradição é através da arte».

O edil vianense afirmou ainda que «acima de tudo, 
representa aquilo que há de melhor em termos da 
nossa etnografia. Esta moeda vem, de certa forma, 
ajudar a divulgar o que são as nossas tradições e, 
até do ponto de vista estético, é muito bonita e vai 
fazer um certo furor junto dos colecionadores».

francisco sampaio, Rodrigo brum, josé maria costa e eloísa byrne
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41.º Aniversário da INCM

Olhar o passado 
com os olhos no futuro

No dia 4 de julho, a INCM 
completou 41 anos de existência, 
uma data que foi celebrada 
realçando o papel de todos 
quantos compõem o universo 
da empresa e que, com o seu 
esforço e dedicação, contribuem 
para realizar a sua história e, 
simultaneamente, construir 
o seu futuro.

Apesar de ser 
herdeira de dois 
dos mais antigos 
estabelecimentos 
industriais 
portugueses, graças 
à fusão da Imprensa 
Nacional com a Casa 
da Moeda em 1972, a 
INCM tem procurado 
manter‑se jovem e 
dinâmica, buscando 
sempre a modernização 
e a evolução 
tecnológica, pois só 
dessa forma poderá 
continuar a ser útil à 
sociedade e ao País.

Esse foi um imperativo 
salientado por Maria 
Luísa Pacheco, vogal 
do conselho de 
administração, no 
início da cerimónia 
de comemoração do 
aniversário da INCM 
que teve lugar no 
Salão Nobre da Casa 
da Moeda, apontando 
«os caminhos a 
trilhar para que esta 
empresa, orgulhosa 
do seu passado, possa 
manter no futuro a sua 
posição cimeira no 
mercado e continuar 
a constituir‑se como 
a empresa do setor 
empresarial do Estado 
que teve a maior taxa 
de retorno».
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De acordo com Maria 
Luísa Pacheco, a 
posição da INCM 
«somente será 
salvaguardada com a 
aposta na inovação, 
na modernização 
constante dos meios 
técnicos, na conceção 
e comercialização 
de novos produtos, 
mas, sobretudo, 
continuando a apostar 
nas pessoas, na sua 
formação, aproveitando 
a sua criatividade e 
incrementando os 
níveis de motivação 
e de pertença à 
organização».

Tendo em conta o 
nível de participação 
e a diversidade de 
propostas apresentadas 
ao longo das três 
sessões do Banco de 
Ideias realizadas até 
ao momento, e tendo 
também em conta 
as que ainda se vão 
realizar, é provável 
que no próximo 
aniversário da empresa 
outras venham a ser 
premiadas.

Criatividade 
e empreendedorismo
Após o discurso de 
abertura, a cerimónia 
prosseguiu com a 
entrega dos diplomas 
aos trabalhadores que 
participaram no Banco 
de Ideias e que, com 
a sua criatividade e 
espírito empreendedor, 
apresentaram ideias e 
propostas de melhoria 
do desempenho 
da INCM nas mais 
variadas áreas.

Além da entrega 
dos diplomas 
de participação, 
realizou‑se também a 
entrega do prémio para 
a ideia apresentada 
pela colega Maria 
Deolinda Cardoso na 
primeira sessão do 
Banco de Ideias e que 
foi a primeira a ser 
efetivamente posta em 
prática, dando origem 
à moeda corrente 
comemorativa deste 
ano dedicada aos 
250 anos da Torre 
dos Clérigos.

Homenagem 
ao percurso 
profissional
A cerimónia de 
aniversário ficou 
ainda marcada pela 
homenagem aos 
funcionários que 
dedicaram parte 
substancial das 
suas vidas à INCM, 
contribuindo com o 
seu esforço e com a 
sua dedicação para o 
sucesso da empresa.

O percurso profissional 
desses colegas foi 
distinguido com a 
entrega de 45 diplomas 
que correspondem a 
20 anos de trabalho 
na empresa e outros 
22 diplomas que 
atestam 30 anos de 
carreira, bem como 
os correspondentes 
emblemas em prata e 
ouro.

Destaque ainda 
para a homenagem 
a Manuel Mendes 
André que, com 
40 anos de carreira, 
é o trabalhador mais 
antigo da empresa, 
tendo iniciado o seu 
percurso na INCM com 
apenas 15 anos, idade 
com que foi admitido 
como aprendiz na 
escola de artes gráficas.
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«Saudades do futuro»
No discurso que 
encerrou a cerimónia 
de comemoração do 
aniversário da empresa, 
António Osório, 
presidente do conselho 
de administração, 
afirmou que não gosta 
de falar do passado 
e explicou porquê: 
«O passado é a única 
coisa na vida que nós 
não podemos mudar. 
Aquilo que aconteceu 
há uns anos atrás já 
não se transforma. 
Aconteceu. Está feito. 
Foi uma coisa que o 
meu pai me ensinou 
desde pequenino – 
saudades tem‑se do 
futuro. E eu tenho 
saudades do futuro.»

«Tenho especial prazer 
em ter vindo para 
uma equipa, porque 
considero a INCM uma 
equipa, onde cada vez 
há mais gente com 
saudades do futuro. 
É isto que me parece 
importante nesta casa», 
sublinhou António 
Osório ao longo da sua 
exposição.

O presidente 
do conselho de 
administração da 
INCM disse ainda que 
«aquilo que distingue 
uma organização de 
alto rendimento reside 
no facto de todos 
os seus membros 
interiorizarem que 
é fundamental 
desprenderem‑se 
dos seus umbigos, 
desprenderem‑se de si 
mesmos, e pensarem 
em progredir como um 
todo».

António Osório 
sublinhou que a 
idiossincrasia da 
empresa, o facto de 
estar repartida por 
vários edifícios, o 
próprio processo 
produtivo, bem como 
as regras de segurança 
que limitam a livre 
circulação das pessoas 
internamente, por 
vezes criam obstáculos 
ao necessário espírito 
de equipa, «isto requer 
um treino no sentido de 
sermos capazes de nos 
colocar no lugar dos 
outros».

A concluir a sua 
mensagem, António 
Osório disse que «só 
assim se constrói 
uma equipa de alto 
rendimento e é assim 
que nós conseguiremos 
ser um todo muito 
coeso e, quando 
estivermos aqui a 
celebrar o 42.º, o 43.º, 
o 44.º aniversários 
e assim por diante, 
ter ainda melhores 
resultados do que 
temos hoje. O futuro 
constrói‑se com todos 
nós muito unidos em 
torno de um projeto».

Saber o que faz cada um 
de nós
O dia de aniversário 
da INCM voltou a ser 
preenchido com visitas 
guiadas às diferentes 
áreas da empresa, 
nomeadamente 
a Unidade de 
Contrastarias, a 
Unidade Gráfica e a 
Unidade de Moeda, 
que, por serem áreas de 
acesso condicionado, 
suscitam sempre 
grande curiosidade.

À semelhança do ano 
anterior, as visitas 
guiadas voltaram a ter 
uma grande adesão, 
permitindo ficar a 
conhecer melhor o 
trabalho realizado 
pelos restantes colegas.
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20 anos de carreira
CA:
Lígia Ferreira;

DMK:
Maria João Gaiato;
Maria Santos ;

DRH:
Solminda Nobre;

UPB:
Arnaldo Abreu;
João Rana Ribeiro;
Lina Cagica Pinto;
Luís Martins;
Olga Louro;
Paulo Pimenta;

UCO:
Carla Tavares;
Carolina Cunha;
Cristina Ferreira;
Gabriela Magalhães;
Isabel Silva;
João Gil;
Luís Lima;
Mafalda Gonçalves;
Marlene Pinho;
Rui Machado;

GAI:
Carla Franco;

SMO:
António Aguiar;
Armindo Vilhena;
Artur Manuel;

UMD:
Carlos Gomes Silva;
Elisabete Novais;

DFG:
António Leça;
Miguel Pereira;
Nuno Pereira;
Paula Cabrita;
Paulo Abreu;

UGF:
António Alves;
António Mendes;
Artur Carmo;
Carla Mestre;
Edite Carvalho;
Isabel Penedo;
Manuel Adriano Silva;
Maria João Almeida;
Mário Alcântara;
Miguel Fraga;
Nuno Reis;
Nuno Sousa;
Rui Matos;
Sandra Oliveira.

30 anos de carreira
UMD:
Fernando Pires;

UGF:
Alice Bernardino;
Amílcar Cunha;
António Gonçalves;
Carlos Silva Ribeiro;
Jorge Carriço;
José Canoilas Silva;
José Laranjeira;
José Maria Résio;
Leonardo do Ó;
Paulo Faria;

UCO:
Carlos Almeida;
Isabel Morais;
José Almeida;
Manuel Duarte;
Manuela Giesta;
Maria Armanda 
Petrucci;
Rosa Maria Castro; 

DSA:
Filipe Marques;
Rui Gonçalves;

DRH:
Albino Paulo;
Helena Maria Martinho;

DMK:
Alcides Gama.
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Manifestos dos navios
Processo de digitalização/fotografia
no Arquivo Histórico da INCM
O fundo documental do Arquivo Histórico da 
Imprensa Nacional‑Casa da Moeda é composto por 
um conjunto de séries documentais relevantes para 
a História do Brasil. Destacamos neste artigo a série 
«Manifestos dos navios» que engloba 1353 livros, 
cronologicamente produzidos entre 1710 e 1807.

Esta documentação foi objeto de um processo de 
digitalização/fotografia que ocorreu entre os dias 
22 de Julho e 9 de Agosto de 2013, nas instalações 
do CDI/Arquivo. Este processo foi possível através 
da parceria realizada com a instituição brasileira 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, 
cujo Departamento de História, representado pelo 
Prof. Droutor Ângelo Carrara, nos demonstrou 
todo o interesse neste espólio. Os dados recolhidos 
neste processo vão complementar a pesquisa 
feita por investigadores brasileiros e portugueses, 
coordenados pelo Prof. Carrara, que já digitalizaram 
os registos das Juntas da Real Fazenda do Estado 
do Brasil, pertencentes ao Arquivo Nacional da 
Torre do Tombo.

Nesta primeira fase, o técnico responsável pela 
fotografia das imagens foi o Professor Hyllo 
Salles que fotografou cerca de 250 livros que 
abrangem os anos de 1710 a 1725. Posteriormente, 
numa segunda fase do processo irá proceder‑se 
à captação de imagens através do uso da 
microfilmagem, estabelecendo‑se assim novos 
objetivos para a continuação do trabalho.  

Esta série é particularmente importante para os 
investigadores brasileiros, pois reflete as remessas 
de ouro, moedas e artefactos de metal precioso 
que chegavam a Portugal vindos do Brasil e que 
davam entrada obrigatória na Casa da Moeda. 
Seguidamente, estas remessas eram entregues 
aos respetivos proprietários que, em alguns casos, 
vendiam o metal à própria CM para amoedar. 
Essa entrada era feita pela CM porque era aqui 
que se cobrava a taxa de 1 % que pagava a proteção 
na viagem, garantida pelas naus de guerra que 
comboiavam a frota.
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Esta taxa foi instituída por D. João V, na sequência 
da extinção da Junta da Companhia Geral do 
Comércio do Brasil, pelo alvará em forma de 
Lei de 1 de Fevereiro de 1720, e seria aplicada no 
pagamento das dívidas da própria Junta. Este 
alvará determina:
«...todo o ouro, e moeda, em pó, folheta e barra 
que vier do dito Estado se registe nos livros dos 
escrivães das naus do comboio, aos quais se hão 
de entregar quando daqui partirem por ordem 
do Conselho da minha Fazenda rubricados por 
um dos ministros dele, e que todo que assim vier 
registrado, pague 1 % na forma que adiante declaro, 
e o que não vier registado, ficará sujeito às mesmas 
penas a quem traz ouro de qualquer qualidade 
sem o manifestar [...] E quero que o ouro que vier 
nas naus do comboio se entregue aos mestres das 
ditas naus, e cada um dos escrivães delas fará no 
seu livro as cargas e receitas com toda a distinção 
e clareza, pondo números em cada huma das 
partidas ou envoltórios que correspondam à carga 
feita no livro para que não possa haver confusão 
ou embaraço, e dará ao escrivão conhecimento 
à parte por vias para sua segurança, e os ditos 
conhecimentos serão assinados pelo dito escrivão, 
e mestre, e capitão de mar e guerra, e capitão mais 
antigo de infantaria da guarnição da nau, e todo o 
ouro se recolherá ao cofre que terá quatro chaves, 
uma das quais terá o capitão de mar e guerra, outra 
o de infantaria, outra o mestre, e outra o escrivão, 
e os ditos capitães, mestre e escrivão tanto que 
chegarem a este porto, entregarão o dito cofre na 
Casa da Moeda com o livro de receita que nele 
vier, pelo qual se entregará às partes o procedido 
dele descontando‑se‑lhe o dito 1 %, o qual se há de 
entregar a um tesoureiro que para isso nomeará o 
Conselho de minha Fazenda.»

No Arquivo Histórico da INCM existem outras 
séries que refletem estas funções descritas 
no alvará de 1720, como são exemplo a série 
Manifestos da Visita do Ouro, com 23 livros, 
de 1725 a 1822, igualmente objeto da pesquisa do 
Prof. Carrara, onde os moedeiros encarregados 
da visita aos navios que davam entrada no porto 
de Lisboa assentavam o ouro manifestado para 
cobrança do 1 % e a série da Receita do 1 % do Ouro, 
com 31 livros de 1752 a 1812.

Por último, de referir que esta documentação 
tem sido alvo de pesquisa frequente por parte de 
investigadores nacionais e estrangeiros, sendo por 
isso de todo o interesse a futura disponibilização 
das imagens digitalizadas no nosso site como 
forma de divulgação do património documental da 
INCM.

«...todo o ouro, e moeda, em pó, 
folheta e barra que vier do dito 
Estado se registe nos livros 
dos escrivães das naus 
do comboio...»
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Call center

A resposta ao fundo da linha

Em empresas como a INCM, 
direcionadas para o serviço 
ao cidadão, para a qualidade 
e para a satisfação dos clientes, 
os call centers ou centros de 
atendimento ao cliente assumem 
um papel de grande importância, 
providenciando um contacto 
imediato entre várias partes 
interessadas.

O relacionamento com os clientes, o desempenho 
e a própria imagem da empresa dependem da 
forma como é realizado esse atendimento, das 
vozes sem rosto que, do outro lado da linha, 
prestam esclarecimentos, resolvem problemas 
e, muitas vezes, escutam desabafos e alguns 
impropérios.

Na INCM esse trabalho é realizado por uma 
primeira linha de atendimento e por mais duas 
segundas linhas, uma ligada ao Diário da 
República e à publicação de atos normativos e 
outra que fornece apoio aos produtos da gráfica de 
segurança.

Para saber como isto tudo é feito, o Matriz foi ouvir 
algumas das pessoas que, com grandes doses de 
calma e paciência, além de um largo conhecimento 
dos processos e da atividade da empresa, 
asseguram esse trabalho: a Carla Antunes, que 
trabalha no atendimento de 1.ª linha, a Ana Paula 
Gonçalves, que trabalha no atendimento ligado às 
publicações oficiais, e a Alexandra Reis, responsável 
do atendimento ligado aos produtos gráficos.
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alexandra reis

Matriz (M) Podem contar‑nos o vosso percurso 
profissional na INCM?

Alexandra Reis (AR) Estou há 21 anos na empresa. 
Entrei para o Desenho, Fotomontagem e 
Transporte da Imprensa Nacional e estive 10 anos 
a chefiar a secção, com uma grande equipa com 
quem gostei muito de trabalhar, numa fase em que 
se passou do trabalho manual para a introdução 
de novos equipamentos na área da pré‑impressão, 
foram bons anos. Depois, por vários motivos 
de ordem profissional e pessoal, passei para o 
Departamento Comercial, para trabalhar na área 
dos formulários eletrónicos.

Com o surgir de alguns projetos, o documento 
único automóvel, o PEP, o título de residência, a 
carta de condução e o cartão de cidadão, começou 
a haver necessidade de dar apoio diário a esses 
produtos e as coisas foram evoluindo no sentido 
de criar um backoffice que apoiasse diariamente 
as várias áreas da empresa e os nossos clientes. 
Antes de existir toda esta área de contactcenter 
CRM‑SAP, já fornecíamos apoio aos nossos 
clientes mas, com o surgir do cartão de cidadão, 
passou a ser uma necessidade contratual de, 
no dia‑a‑dia, haver apoio telefónico e de e-mails 
à 1.ª linha do IRN. Nós não costumamos falar 
diretamente com o cidadão, os contactos são com 
os nossos clientes, com as entidades emissoras.
Atendemos mesmo assim muitas chamadas de 
cidadãos, mas fazemos aquele papel ingrato de 
dizer que não podemos prestar informações ao 
cidadão. Apenas podemos encaminhar para os 
serviços, para os sítios certos das entidades. 

O contacto diário com o nosso cliente vai do 
apoio diário aos produtos, em que os SLA 
são muito curtos e se trabalha ao «minuto», 
ao acompanhamento dos envios junto das 
transportadoras (CTT, DHL) e ao tratamento das 
reclamações, dos problemas de faturação e da 
devolução dos documentos para destruição, é tudo 
tratado nesta área. A área do formulário eletrónico 
está também a ser acompanhada por esta equipa, 
que é composta por quatro pessoas.

É de salientar que a equipa de backoffice do Setor 
Gráfico é muito mais alargada para prestar o 
mesmo tipo de apoio a todos os outros produtos 
gráficos da INCM.

Ana Gonçalves (AG) Eu entrei há 14 anos na INCM, 
para o Gabinete de Publicações Eletrónicas, 
quando o Diário da República ainda era em papel e 
era necessário preparar a passagem para o formato 
eletrónico. Em 2006 fui para o Planeamento (PRG) 
e, como era necessário dar apoio às entidades no 
envio de atos, passei para o atendimento telefónico 
e a responder a e-mails. Em 2008 passei para o 
Setor de Publicações Oficiais (SPO), atual RPA, 
para receção de atos e para continuar a dar apoio 
às entidades no envio de publicações oficiais 
através da 2.ª linha de call center.

Carla Antunes (CA) Eu vou fazer 15 anos de casa. 
Comecei nos anúncios da 3.ª série do Diário da 
República. Éramos nós que fazíamos a receção para 
publicação, conferíamos a publicação e emitíamos 
as faturas dessas publicações. Quando foi extinta a 
3.ª série, passei para a gráfica, a dar apoio comercial 
aos produtos gráficos. Dois anos depois, passei então 
para a 1.ª linha de atendimento do call center, que 
existe desde 2008, mais ou menos quando se deu o 
arranque do cartão de cidadão. Na altura, quando 
mudei para esta área, tinha sido criado o Setor de 
Novos Produtos e era necessário dar apoio a esses 
novos produtos. Entretanto esse setor foi extinto, mas, 
como continuou a haver necessidade de dar apoio a 
esses produtos, foi então criado o call center.

AR No caso do cartão de cidadão, além da 
1.ª e da 2.ª linhas, ainda existe uma 3.ª linha 
de atendimento, constituída pelos nossos 
fornecedores. Todo esse atendimento é feito por 
nós, não é só o apoio à produção, é também todo o 
apoio posterior, durante os cinco anos de validade 
do próprio cartão, por exemplo numa dificuldade 
de instalação de um leitor do midleware do 
cartão de cidadão. Todo esse acompanhamento 
é feito pela nossa equipa e pelas pessoas que nos 
acompanham da área dos nossos fornecedores e 
trabalham em conjunto para esses produtos.

«é necessário ter a capacidade 
de nos colocarmos no lugar 
dos outros»
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M Para fazer esse atendimento telefónico ao cliente 
e dar esse apoio tiveram algum tipo de formação 
específica?

AG Sim, tive formação em CRM e atendimento.

CA Tivemos. Não é exatamente todos os anos, 
mas de vez em quando fazemos uma reciclagem 
de atendimento, para relembrar algumas coisas, 
melhorar outras. Há sempre coisas novas a 
aprender e a melhorar.

AR Nós não estamos a fazer atendimento direto 
ao cidadão, como o que é feito na 1.ª linha 
do call center, mas tivemos o mesmo tipo de 
formação. Não tem havido formação na área 
mais técnica, essa tem sido adquirida com a 
experiência diária. A formação de atendimento 
é necessária essencialmente para, quando 
lidamos com informações ao cidadão, ter alguma 
sensibilidade para dizer que não as podemos 
ajudar quando elas sentem que nós temos nas 
mãos a informação. Devemos defender os nossos 
clientes e encaminhar as pessoas para os serviços 
que podem dar essas informações da forma mais 
correta.

M É complicado lidar com essas situações?

CA Por vezes é complicado quando surgem 
pessoas desesperadas porque, por exemplo, 
precisam da carta de condução para trabalhar 
e nós não podemos facultar‑lhes qualquer tipo 
de informação, porque não temos autorização 
para isso, apenas podemos encaminhá‑las para a 
entidade que lhes pode dar os esclarecimentos de 
que necessitam.

AR No nosso caso nunca devemos dar informações 
ao cidadão, mas tratamos desses casos na mesma, 
atuamos e acompanhamos esses processos junto 
dos gabinetes e das entidades. Como a relação 
com algumas destas entidades é de parceria, 
muitas vezes comunicam‑nos que já informaram as 
pessoas e que já trataram desses assuntos.

CA Há situações que por vezes são desesperantes 
em que as pessoas precisam dos documentos com 
alguma urgência e nós não podemos informá‑las. 
Eu já apanhei pessoas que começam a chorar 
ao telefone e nós não podemos ceder. Temos de 
manter a calma, tentar orientá‑las da melhor forma, 
encaminhá‑las e dizer‑lhes como é que devem 
fazer para obter alguma informação, mas nem 
sempre é fácil.

M O que é que é necessário para um bom 
profissional?

CA Acima de tudo temos de ter a certeza absoluta 
daquilo que estamos a falar. Não é só chegar 
ali e, quando ouvimos determinada pergunta, 
dar só aquela resposta automática. Temos de 
ter conhecimento sobre o que está por trás de 
todo esse produto porque, mesmo sem poder dar 
determinada informação, temos de encaminhar 
as pessoas para os serviços certos. Temos de 
conhecer o processo. Nós no atendimento de 
1.ª linha atendemos chamadas sobre vários 
produtos e, por vezes, até ajudamos pessoas em 
assuntos que nada têm a ver com a INCM.

«Há pessoas que nos ligam 
só porque têm necessidade 
de desabafar com alguém.»

«temos de ter a certeza 
absoluta daquilo 

que estamos a falar»

carla antunes

ana gonçalves
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É necessário um grande conhecimento geral, que 
acabamos por ir adquirindo com a experiência, 
ao lidar com as mais variadas situações, algumas 
delas insólitas.

AR Conhecer os processos e conhecer a empresa é 
importante. Depois é necessário ter a capacidade 
de nos colocarmos no lugar dos outros, na pele 
de quem nos está a pedir a informação. Temos 
de nos colocar no lugar do nosso cliente ou do 
cidadão. Situações que para nós podem ser 
lineares, para eles podem não ser. Temos de ter o 
cuidado de, ao dar a explicação, ser o mais correto 
e formativo possível. Se a pessoa não perceber à 
primeira, explicamos outra vez. Por isso, quanto 
mais conhecimentos tiverem sobre determinado 
assunto, mais facilidade terão em explicar. Não 
somos máquinas, somos pessoas e do outro lado 
também estão pessoas.

Por vezes há falhas, todos falhamos e a falha até 
pode não ser da INCM, mas, mais do que reclamar 
ou acusar este ou aquele interveniente, temos de 
fazer tudo para resolver rapidamente a situação. 
Por exemplo, tanto no cartão de cidadão como no 
passaporte, os timings são muito curtos, chegamos 
a sair daqui às 8 ou 9 da noite para ir entregar 
cartões de cidadão urgentes.

AG Atender o cliente com eficácia e quando 
surge um problema tentar resolver com a maior 
celeridade possível.

CA Temos de ter consciência de que há vidas de 
outras pessoas que dependem do nosso trabalho e 
da nossa capacidade de resposta dentro dos prazos 
estabelecidos.

M É um trabalho que exige muito de vocês? 
Costumam receber muitas chamadas diariamente? 

AR Para além das chamadas, recebemos e 
respondemos a imensos e-mails, diretamente 
ou como elo de ligação entre várias entidades. 
Se falhar alguma coisa, uma chave pública ou 
privada que não entrou a tempo, uma avaria ou 
outro problema que cause algum atraso, nós temos 
de garantir que os prazos sejam cumpridos. Por 
exemplo, tivemos uma situação de uma criança 
que estava hospitalizada e que necessitava do 
passaporte com urgência e nós tivemos de arranjar 
maneira de ir entregar o passaporte ao aeroporto 
a tempo. Não podemos dizer que não a essas 
situações, embora algumas pessoas digam, meio 
na brincadeira, que se trata de «mais uma cunha». 
Além de não serem «cunhas», são situações em 
que a empresa ganha com estes serviços, pois a 
urgência e as idas ao aeroporto são serviços pagos. 
Garantir a satisfação do nosso cliente/cidadão é 
uma mais‑valia para nós. Esta é uma prioridade no 
nosso trabalho.

CA Ao fim de alguns anos no atendimento já temos 
algum traquejo para conseguir aguentar. É preciso 
alguma capacidade de encaixe para conseguir 
manter a calma e ter a necessária simpatia ao 
telefone quando, por vezes, as pessoas estão 
exasperadas.

AG No nosso caso não é tão stressante mas, 
de vez em quando, acontecem situações de 
alguma agressividade. Quando as pessoas não 
compreendem, torna‑se complicado explicar 
determinadas situações. É preciso manter a calma. 
Trabalho com atos que são enviados para publicar 
no Diário da República e que, quando não estão 
em conformidade com as regras de publicação, são 
recusados. Por exemplo, não podemos aceitar atos 
que não venham em conformidade com o Novo 
Acordo Ortográfico e às vezes torna‑se complicado 
explicar e fazer compreender às pessoas porque 
recusámos a sua publicação e que vão ter de 
os enviar novamente apenas por causa de uma 
palavra ou de uma letra. Não podemos ser nós a 
corrigir, porque podemos correr o risco de alterar 
o conteúdo.

M A quantidade e a diversidade de produtos e 
serviços fornecidos pela empresa tornam o vosso 
trabalho mais difícil?
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CA Ao princípio, a diversidade de coisas, produtos 
e informações era algo complicado. Agora já não. 
O conhecimento foi sendo adquirido com o tempo. 
Hoje em dia, só em situações muito pontuais é que 
necessitamos de confirmar a informação antes 
de dar uma resposta ao cliente. Nós na 1.ª linha 
funcionamos mais a título informativo, depois 
a resolução de problemas já é com a 2.ª linha. 
As reclamações são tratadas à parte. Quando 
entra uma chamada e há uma reclamação é 
encaminhada para a 2.ª linha.

AR Normalmente, quando há uma reclamação 
telefónica na 2ª linha, pedimos sempre ao cliente 
para a colocar por escrito. Nós não gravamos as 
chamadas. No caso das entidades, nós criámos um 
portal de devoluções e reclamações. Por exemplo, 
os documentos que as pessoas entregam quando 
vão tratar do cartão de cidadão são enviados 
para nós para destruir. A informação associada 
a esses documentos costumava vir em diversos 
formatos, o que dificultava o seu tratamento. Então 
criámos esse portal onde as entidades colocam 
essa informação de uma maneira sistematizada 
e organizada. Quanto à questão colocada, a 
diversidade de produtos é que torna o trabalho 
motivador.

M Alguma vez se depararam com alguma situação 
insólita ou fora do vulgar?

CA Já temos tido situações que nos deram vontade 
de rir. Lembro‑me de uma situação com uma 
pessoa que fez tantas perguntas e tão dispersas 
que, embora a maior parte delas não tivesse a 
ver com a empresa, quase davam para fazer um 
filme, desde perguntar como é que podia trazer 
diamantes para Portugal, até perguntar como é 
que podia obter uma licença de barco. Veio‑nos 
logo à cabeça uma história de ficção ou algo do 
género. Noutra ocasião recebemos a chamada 
de uma autarquia a perguntar como é que podia 
obter uma licença para anexar um terreno para 
aumentar o cemitério, só porque acharam que nós 
tínhamos alguma coisa a ver com esse assunto.

AG Ocasionalmente, surgem pessoas que nos 
contam a vida delas enquanto estão ao telefone 
connosco. Às vezes dá vontade de rir, mas temos 
que manter a seriedade. Não podemos dar muita 
conversa, porque se não a chamada nunca mais 
acaba. Há pessoas que nos ligam só porque têm 
necessidade de desabafar com alguém.

AR Por vezes essas pessoas até sabem que nós não 
lhes podemos resolver os problemas, só que já 
falaram com tanta gente que entram em desespero 
e necessitam desabafar, no fundo só querem 
mesmo isso, contar o seu problema e desabafar. 
Uma das técnicas para estas situações quando 
se tornam desagradáveis é deixar a pessoa falar 
e ir repetindo do nosso lado sempre a mesma 
informação.

CA Houve uma vez um cliente que esteve 
20 minutos a gritar ao telefone. Reclamou, 
barafustou, desabafou e, ao fim de 20 minutos, 
respirou fundo e disse: «Pronto, agora já estou mais 
calmo, aquilo que eu pretendo saber é isto...» Fez 
a pergunta, eu dei‑lhe a resposta e ficou logo mais 
calmo. O senhor devia ter tido um dia muito difícil 
e, já que necessitava de obter uma informação da 
INCM, telefonou e aproveitou para desabafar.

AR Eu sempre solicitei que não nos identificassem 
nas portarias, para não dizerem os nossos nomes, 
porque já tivemos situações em que ficaram à 
nossa espera à porta da empresa. Nós temos 
que nos identificar ao telefone, mas na porta não 
podem associar o nome à pessoa. Já tivemos 
algumas situações desagradáveis. Lembro‑me de 
uma situação, por causa de um cartão de tacógrafo, 
em que um senhor não saía da nossa porta e fazia 
ameaças, mesmo depois de lhe terem dito que 
estava tudo dentro do prazo e da normalidade. 

Tivemos outra situação em que vinham pessoas 
aqui à nossa porta diariamente à procura de 
títulos de residência. Estranhámos a situação, 
descobrimos que todos vinham de Santarém e 
falámos com o SEF (Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras). Tratava‑se de um segurança do SEF 
de Santarém que dizia às pessoas para virem à 
Casa da Moeda para obterem o documento mais 
rapidamente.
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Por vezes vêm pessoas de longe para levantar 
documentos só porque foram mal informadas e, 
como é óbvio, não ficam satisfeitas com a situação 
quando verificam que não é possível.

M Sentem que o vosso trabalho é reconhecido?

CA Os próprios clientes ao telefone, no fim da 
chamada, depois de obterem as informações que 
precisavam, reconhecem que foi preciosa a nossa 
ajuda e, por vezes, não é fácil fornecer essa ajuda. 
Lembro‑me de um senhor que precisava de ajuda 
para consultar legislação no Diário da República 
Eletrónico mas que tinha problemas com os 
programas que tinha instalados no computador, 
que tinham algumas incompatibilidades, e, como o 
senhor era uma pessoa já com bastante idade, não 
foi fácil explicar como é que ele deveria fazer.

AG Eu noto esse reconhecimento da parte dos 
clientes, geralmente ficam satisfeitos. Da parte dos 
colegas também acho que sim.

AR Nós conseguimos uma relação de amizade 
com as equipas de atendimento dos nossos 
clientes SEF e IRN. Há pessoas com quem 
eu passei anos a contactar sem as conhecer 
pessoalmente, no entanto, parece que trabalhamos 
na mesma empresa e trabalhamos todos com um 
objetivo comum, a satisfação do cidadão. É uma 
parceria muito grande e conseguimos ter um 
relacionamento muito bom com esses clientes.
Em relação aos colegas da empresa, eu acho que 
reconhecem o nosso trabalho e reconhecem que 
por vezes o nosso papel é ingrato mas necessário. 

Acho também que, na equipa que está comigo, 
as pessoas merecem todo o reconhecimento pelo 
percurso efetuado e pelo facto de garantirem o 
trabalho das 8 da manhã às 8 da noite e serviços 
mínimos sempre que necessário. Tem sido um 
esforço muito grande, a equipa faz rotatividade 
e as pessoas tiveram de adaptar as suas vidas 
em função disso. A equipa assegura o apoio 
durante esse horário sem receber qualquer tipo 
de compensação, este apoio é dado aos produtos 
por obrigatoriedade decorrente dos contratos 
existentes. A equipa, quando assumiu este 
trabalho, teve de se adaptar a esta realidade. 
Acho que esta situação merece todo o apreço.
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INCM, A nova Editora Jurídica

O ano de 2012 marcou o início de um novo segmento 
editorial na empresa com o lançamento da Editora 
Jurídica INCM. Esta iniciativa conta com o apoio 
de entidades institucionais de prestígio, como 
é o caso da Procuradoria‑Geral da República.

Desta parceria surgiram já as obras: Portugal 
no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem – 
Jurisprudência Selecionada; Direitos Humanos, 
De onde Vêm, o que São e para que Servem?; 
Da Proibição do Confisco à Perda Alargada; 
Ministério Público, que Futuro?  e Código 
Penal — Sistematização da Procuradoria Geral 
da República.

Estas edições fazem parte da coleção Direito, 
Jurisprudência e Doutrina, que conta também 
com a publicação do Código de Processo Penal, 
da Legislação Laboral e o mais recente Código de 
Processo Civil. 

Brevemente serão lançadas outras duas obras: 
o Código dos Contratos Públicos e o Novo Regime 
do Arrendamento Urbano. Os temas publicados 
vão de encontro à atualidade legislativa nacional e 
são transversais a todos os ramos do Direito.

A INCM tem como atribuição a publicação 
dos diplomas legislativos, o que lhe confere 
naturalmente um lugar privilegiado no mercado, 
e impunha‑se que com os meios disponíveis se 
lançasse neste novo desafio.

Estes Códigos têm a mais‑valia de, além do 
texto legal consolidado, conterem informação 
completa acerca de todas as alterações 
legislativas, bem como uma seleção de legislação 
complementar, também ela consolidada. Inclui 
ainda jurisprudência e pareceres selecionados 
rigorosamente para que o cliente, num só livro, 
disponha de todos os elementos necessários a um 
estudo completo.

A Editora Jurídica da INCM privilegia a Ordem 
dos Advogados para divulgação junto dos 
principais agentes do direito, nomeadamente 
através do Boletim da Ordem dos Advogados.
Estes livros podem ser adquiridos nas lojas da 
INCM e na FNAC.

É nossa ambição conseguir alcançar uma posição 
cimeira no mercado das editoras jurídicas, pelo 
que os primeiros passos já foram dados nesse 
sentido.
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O ambiente constitui 
um pilar importante 
do desenvolvimento 
sustentável, com 
implicações ao nível 
da responsabilidade 
social. O ano de 2012 
foi um ano em que o 
desempenho ambiental 
foi menos satisfatório 
do que o verificado 
em 2011, contudo 
foram desenvolvidas 
medidas na poupança 
de recursos e várias 
iniciativas com 
vista à obtenção da 
racionalização do 
consumo.

No que respeita ao 
consumo de gás, 
houve um aumento na 
ordem dos 12 %, que 
está interligado ao 
acréscimo do número 
de refeições servidas 
nos edifícios que 
consomem este tipo de 
recurso.

desempenho ambiental 2012
A emissão de gases 
com efeito de estufa 
associada ao consumo 
total de energia, que 
engloba eletricidade, 
gás natural e gasóleo, 
aumentou 7 %. Este 
aumento, em parte, 
deve‑se a um acréscimo 
no consumo de energia 
e de gás natural.

O consumo de 
água global foi 
cerca de 21 647 m3, 
representando assim 
uma diminuição de 
6 %, face a 2011. Esta 
diminuição deve‑se aos 
vários investimentos 
realizados ao longo do 
ano.

A produção de resíduos 
aumentou 47 % devido 
à saída de metal 
amoedado do Campo 
de Tiro de Alcochete, 
no entanto, se este 
resíduo não fosse tido 
em consideração, a 
produção de resíduos 
da INCM teria 
diminuído 26 % face a 
2011.

As monitorizações aos 
efluentes gasosos e 
aos efluentes líquidos 
previstas para o ano de 
2012 decorreram em 
conformidade com a 
legislação.

Apesar do desempenho 
ambiental da INCM 
em 2012 não ter sido 
o ideal, a INCM 
está empenhada na 
redução dos consumos, 
na otimização dos 
recursos utilizados e 
na minimização do 
impacte ambiental 
decorrente da sua 
atividade. Para tal, é 
necessário trabalhar 
em conjunto, reunindo 
o contributo de 
todos, de modo a 
poder alcançar um 
bom desempenho 
ambiental.  

Para obter informação 
mais detalhada sobre o 
desempenho ambiental 
em 2012, poderão 
consultar o relatório 
ambiental 2012 na sua 
íntegra na intranet e na 
Internet.
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Reunião plenária do Fórum 
Empresas para a Igualdade

A INCM acolheu 
a 5.ª reunião 
plenária 
do Fórum 
Empresas para 
a Igualdade, 
que teve lugar 
no passado dia 
16 de julho no 
salão nobre da 
Casa da Moeda.

Foi uma sessão 
marcada pelo debate, 
monitorização e 
ponto de situação das 
medidas que têm vindo 
a ser implementadas 
pelas empresas 
aderentes em prol da 
igualdade de género no 
trabalho.

A sessão iniciou‑se com 
uma intervenção de 
Maria Luísa Pacheco, 
vogal do conselho 
de administração da 
INCM, seguindo‑se 
depois a apresentação 
da plataforma Yammer, 
que permitirá a 
partilha de informação 
entre os membros do 
Fórum, seguindo‑se 
a apresentação das 
boas práticas já 
implementadas no 
âmbito deste Fórum em 
três empresas (Portugal 
Telecom, Banco 
Santander e Nestlé).

igualdade é qualidade

O Fórum Empresas 
para a Igualdade é uma 
iniciativa conjunta 
de várias empresas 
públicas e privadas, 
entre elas a INCM, 
que assumiram o 
compromisso de 
implementar um 
conjunto de medidas 
para melhorar as 
políticas de igualdade 
de género, sob o 
patrocínio da Comissão 
para a Igualdade no 
Trabalho e no Emprego 
(CITE).

As medidas respeitam 
à missão e aos valores, 
procurando incorporar 
a igualdade de género 
nas políticas das 
empresas ao nível 
do recrutamento e 
seleção de pessoal, 
na formação, na 
remuneração e gestão 
de carreira, no diálogo 
social, na informação, 
na comunicação 
e imagem e na 
conciliação e proteção 
na parentalidade.
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PROTOCOLOS DE 
COOPERAÇÃO COM 
O EXTERNATO 
INFANTE D. PEDRO 
E EXTERNATO SANTA 
TERESINHA DE 
LISIEUX

Aproximando‑se o 
início de novo ano 
letivo e a consequente 
necessidade de os 
pais fazerem as 
suas escolhas no 
que concerne aos 
estabelecimentos 
de ensino, foram 
celebrados protocolos 
de cooperação com 
dois colégios, situados 
próximo do edifício 
da Casa da Moeda e 
através dos quais são 
concedidos descontos, 
nomeadamente no 
montante da inscrição 
e na mensalidade 
obrigatória.

Para poderem auferir 
das condições objeto 
do protocolo, os 
colaboradores terão 
de apresentar o cartão 
de beneficiário dos 
Serviços Sociais.

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
COM A REDE DE LOJAS PIT STOP

Com o objetivo 
de proporcionar 
aos colaboradores, 
aposentados, 
reformados e 
respetivos familiares 
condições mais 
favoráveis de acesso 
a bens e serviços, foi 
celebrado um protocolo 
de cooperação com 
a SANTOGAL, que 
abrange a rede de lojas 
Pit Stop, que oferecem 
várias vantagens, das 
quais se destacam:
 
› Lavagem de 
viaturas — oferta da 
quarta lavagem;

› Desconto de 
50 % no serviço de 
lavagem, aplicável 
conjuntamente com a 
compra de serviços de 
mecânica, pneus e ou 
vidros;

› Oferta da recolha 
e da entrega da 
viatura antes e após a 
prestação de serviços 
da Pit Stop, desde que 
o local de recolha e 
restituição se situe na 
área da Grande Lisboa 
(serviço disponível 
mediante marcação);

Novos Impressos 
de participação 
de acidente de 
trabalho

› Disponibilização do 
serviço de mobilidade 
SANTOGAL — serviço 
de desempanagem e 
ou reboque em caso 
de avaria ou acidente, 
na área da Grande 
Lisboa, através do 
número InfoSantogal 
808 202 204, que 
funciona 24 horas por 
dia, 365 dias por ano.

As lojas abrangidas 
pelo protocolo ficam 
situadas na Avenida 
João Crisóstomo e na 
Avenida 5 de Outubro, 
em Lisboa, na Avenida 
da República, no 
Estoril, e no Alto da 
Bela Vista, no Cacém

Sempre que os 
colaboradores da 
INCM, aposentados e 
reformados requeiram 
os serviços das oficinas 
Pit Stop deverão 
identificar‑se mediante 
a apresentação do 
cartão dos Serviços 
Sociais da INCM.

Com o objetivo de 
melhor identificar e 
reportar os acidentes 
de trabalho, foram 
alterados os modelos 
de participação interna 
de acidente, os quais 
já se encontram 
disponíveis na intranet, 
na área de saúde/
acidentes de trabalho.

Estas novas versões 
dos impressos 
RGQ 124_4 e 
RGQ 923_2, 
respetivamente 
participação de 
acidente interno 
e participação de 
acidente externo, 
possuem um novo 
campo que permite à 
hierarquia informar 
quando lhe foi 
reportado o acidente.

Aproveita‑se para 
relembrar alguns dos 
procedimentos mais 
importantes aquando 
da ocorrência de um 
acidente de trabalho:

1. Avisar, de imediato, a 
respetiva chefia.

 2. Preencher 
o impresso de 
participação de 
acidente – interno ou 
externo, enviando‑o, 
no próprio dia, para a 
DRH/ARH.

 3.Excetuando‑se as 
emergências médicas 
e os acidentes fora da 
zona de Lisboa, deverá 
o sinistrado deslocar‑se, 
no próprio dia, ao posto 
médico, 
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Atividades de verão 2013

Durante os meses de julho e agosto tiveram lugar 
as atividades de verão, destinadas aos filhos dos 
trabalhadores.

Este ano, no programa OTL Praia, contámos 
com a presença de 120 crianças/jovens com 
idades compreendidas entre os 6 e os 17 anos de 
idade, número idêntico ao de 2012, os quais, para 
além da vivência de momentos de convívio e de 
divertimento, puderam igualmente experienciar 
atividades educativas.

Das iniciativas realizadas e que já são habituais 
todos anos destacamos a ida às piscinas, as aulas 
de surf, o arborismo e o batismo equestre. 

Com o propósito de melhorar este programa este 
ano foram promovidas novas atividades como 
a visita à Cinemateca Júnior — onde foi exibido 
um filme de cinema mudo, a visita às falcoarias 
da Tapada de Mafra e de Salvaterra de Magos, as 
visitas aos Museus da Eletricidade e do Azulejo e 
ao Pavilhão do Conhecimento, bem como a sessão 
de astronomia no Planetário do Museu da Ciência 
e ainda a atividade radical lasertag.

DESAFIO SER SAUDÁVEL 2013
31 DE MAIO

O ANIVERSÁRIO DA INCM NOS REFEITÓRIOS

Assinalou‑se no passado mês de maio mais um 
Desafio Ser Saudável na INCM. São iniciativas 
anuais, que têm versado quer sobre as regras da 
alimentação saudável, com especial incentivo 
à ingestão de fruta, quer sobre os benefícios 
decorrentes da prática regular de exercício físico, a 
par da educação para a saúde.

Nessa linha, também no corrente ano tiveram 
lugar um conjunto de atividades relacionadas 
com os temas referidos, tendo sido dada especial 
ênfase à importância clinicamente comprovada da 
ingestão regular de sopa, pelo que foi concebida 
uma brochura, com informação pertinente, bem 
como receitas de sopa, que foi distribuída a todos 
os colaboradores.

Foi confecionada uma ementa especial com 
receitas dos livros já editados internamente, 
não havendo alimentos fritos nem sobremesas 
com açúcar. Ofereceram‑se duas peças de fruta 
a cada colaborador e, em horário pós‑laboral, 
todos os que quiseram participar puderam 
experimentar uma aula de zumba adaptada, que 
é uma atividade que mistura vários ritmos de 
dança com uma coreografia animada. Nos postos 
clínicos realizaram‑se rastreios cardiovasculares, 
voluntários e gratuitos.

No dia 4 de julho assinalou‑se o 41º aniversário 
da INCM. Nos refeitórios o dia foi assinalado com 
a elaboração de uma ementa especial, não tendo 
faltado o bolo de aniversário.
O conselho de administração teve o prazer de 
oferecer a refeição a todos os seus colaboradores e 
aposentados.
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aposentação

INICIOU O SEU PERCURSO NA EMPRESA 
EM JANEIRO DE 1973 E TERMINOU EM JULHO 
DE 2013.

Eduardo Manuel Saraiva 
Assunção (UGF/DPI2)

INICIOU O SEU PERCURSO NA EMPRESA 
EM FEVEREIRO DE 1975 E TERMINOU 
EM JUNHO DE 2013.

Piedade Gonçalves 
Batista (UGF/ACG2)

INICIOU O SEU PERCURSO NA EMPRESA 
EM OUTUBRO DE 1979 E TERMINOU 
EM JULHO DE 2013.

Henrique Manuel Cruz 
Nunes (DSA)

INICIOU O SEU PERCURSO NA EMPRESA 
EM OUTUBRO DE 1979 E TERMINOU 
EM JULHO DE 2013.

Carlos Joaquim Silva Vital 
Pedroso (UGF/IPV)

prole

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

Nuno Miguel Susano Santos (UGF/CPL)

Pedro Miguel Vieira Oliveira Ferreira (DSI/DGA)

Ana Filipa dos Santos César (SMO)

Paulo Jorge Félix Balau (UGF/IPG)

Margarida Maria 
Carvalho Ortigão Ramos 
Paes Leme (DMK/CDI)

INICIOU O SEU PERCURSO NA EMPRESA 
EM OUTUBRO DE 1972 E TERMINOU 
EM JULHO DE 2013.

Francisco Cabral Sousa
(UGF/ACG1)

INICIOU O SEU PERCURSO NA EMPRESA 
EM ABRIL DE 1980 E TERMINOU EM AGOSTO 
DE 2013.

Segurança Social Direta
situação contributiva 2000 e 2001

FIM DA VIGÊNCIA DO PROTOCOLO 
COM O ALERTA MÉDICO

Tendo em conta as reclamações relacionadas 
quer com deficiências na prestação médica, quer 
com o inadequado tratamento administrativo das 
situações, a que acresce a orientação da INCM 
de somente manter acordos com entidades que 
garantam a efetiva qualidade da sua prestação, 
decidiu o conselho de administração proceder 
à rescisão do protocolo com a empresa Alerta 
Médico que assegurava a realização de consultas 
médicas domiciliárias, o qual terminou a sua 
vigência no dia 31 de julho de 2013. A INCM está 
a analisar eventuais alternativas relativamente à 
disponibilização deste tipo de serviço.

Tem‑se verificado que, 
em alguns casos, a 
situação contributiva 
que consta no site 
da segurança social 
direta, designadamente 
o número de dias 
registados de trabalho 
efetivo, especialmente 
nos anos de 2000 e 
2001, não se encontra 
correta.

Deste lapso e da forma 
de o corrigir já foi dada 
notícia em mail da 
DRH no entanto, vimos 
lembrar que poderá ser 
feita a reclamação no 
site da segurança social 
direta, pelo próprio ou 
então, em alternativa, 
pelos serviços da DRH/
ARH.

MATRIZ 21 boletim interno da incm recursos humanos página 23



Figuras do passado: 
Zé David, uma vida dedicada ao desporto

Tem sido considerável 
o incremento de 
praticantes de 
atletismo a representar 
o GDCTINCM. 
Modalidade com largos 
pergaminhos e com 
uma constante de 
participação ao longo 
da história do nosso 
Grupo, viu neste último 
ano surgir, com agrado, 
uma vertente feminina 
que é de saudar.

A Rita Lopes, a Sónia 
Correia, a Ana Bela 
Morais e a Sofia Pires 
são as primeiras de um 
grupo de atletas que se 
quer ver aumentar. O 
seccionista José Abreu 
tem mantido um grupo 
formado por mais de 
uma dezena de atletas, 
unido e a participar 
regularmente em 
provas de estrada, 
sobretudo no distrito de 
Lisboa. Os resultados 
têm sido francamente 
encorajadores e o nível 
de participação vem 
aumentando quer 
pela quantidade quer 
pela qualidade das 
prestações. 

Com uma formação 
de ginástica pela 
via militar o mestre 
levava‑nos a executar 
dezenas de exercícios 
em que as flexões 
chegavam à centena 
por aula. Tudo era feito 
com um grande espírito 
de camaradagem 
e boa disposição. 
Ao contrário dos 
dias de hoje em 
que se exacerba o 
individualismo, o 
Zé David procurava 
sempre promover a 
componente de grupo 
e os exercícios nunca 
eram executados a solo. 
Durante o aquecimento 
todo o grupo subia e 
descia os três lances 
de escada várias vezes. 
Depois seguiam‑se 
os exercícios no solo, 
espaldares, corda e 
argolas. 

Ao fim de semana era 
comum encontrar o Zé 
David a calcorrear as 
dezenas de quilómetros 
que se estendiam da 
Costa da Caparica 
até à Fonte da Telha 
embrulhado nos seus 
inseparáveis plásticos 
que o faziam transpirar 
abundantemente, 
libertando as toxinas 
acumuladas durante 
a semana. Era sem 
dúvida um «exercicio‑ 
‑dependente»!

Tudo era feito 
com um grande 
espírito de 
camaradagem 
e boa 
disposição. 

Serve esta introdução 
para enquadrar uma 
das personagens mais 
queridas do Grupo: o 
Zé David. Acérrimo 
praticante de atletismo, 
todos aqueles que com 
ele privaram tiveram o 
prazer de testemunhar 
a sua dedicação à 
corrida e à prática da 
ginástica.

Numa época em que os 
fitness clubs e ginásios 
não proliferavam 
o Zé David reunia 
bissemanalmente, 
no espaço da Rua da 
Rosa, uma dezena 
de praticantes: 
Francisco Nascimento, 
Armando Pereira, 
Vladimiro Covas, 
José Luís Oleiro, 
Olívia Cerqueira, 
Teresa Nascimento, 
Anabela Carreira, José 
e Fernanda Bandeira 
entre muitos outros.

Os colegas da Casa 
da Moeda saíam pelas 
17 horas do edifício do 
Arco do Cego e pelas 
17,30 horas já estavam 
na Rua da Rosa a 
praticar ginástica. 
O aquecimento era 
muitas vezes feito 
subindo a pé a calçada 
do Elevador da Glória!

O Zé David foi membro 
da direcção e dos 
corpos sociais do 
Grupo Desportivo da 
IN. Profissionalmente 
entrou para a IN em 
Maio de 1958, como 
catalogador. 

Reformou‑se em Julho 
de 1989 como chefe de 
divisão dos Impressos 
Próprios, vulgo 
impressos exclusivos. 
Trabalhava no edifício 
da D. Francisco 
Manuel de Melo. 
Postumamente, foi 
entregue pela direcção 
do GDCT uma 
medalha de mérito em 
31 de março de 2010 na 
pessoa do seu filho e 
nosso colega Rui Bessa.
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a arte
de quem trabalha

Com a boca 
no trombone

Simão Campos 
trabalha no Setor 
de Comunicação e 
Imagem, da Direção de 
Marketing Estratégico 
(DMK), onde exerce 
funções como técnico 
de design gráfico desde 
2009, valendo‑se dos 
seus conhecimentos, 
do seu sentido estético 
e da sua criatividade 
para dar forma a 
diversas produções 
gráficas da INCM.

No entanto, além do 
grafismo e do design, 
áreas que marcam 
o seu dia‑a‑dia 
profissional, são 
sobretudo a música 
e o talento para tocar 
trombone que lhe 
preenchem o tempo 
que passa fora da 
empresa.

Este interesse pela 
música despertou 
quando, ainda miúdo, 
aprendeu os primeiros 
acordes na Sociedade 
Filarmónica Lealdade 
Pinheirense, em 
Pinheiro de Ázere, 
Santa Comba Dão, 
de onde é natural, 
evoluindo depois 
com a prática e com 
a frequência do 
Conservatório Regional 
de Música de Coimbra 
e da Escola de Jazz do 
Barreiro, onde fez parte 
da Big Band.

Além de ser membro 
da Tuna Templária do 
Instituto Politécnico 
de Tomar desde 
2005, Simão Campos 
integra atualmente os 
Farra Fanfarra, uma 
banda constituída 
maioritariamente por 
instrumentos de sopro 
e que funde diferentes 
géneros musicais, tais 
como o funk, o jazz, ou 
o punk, passando pelos 
ritmos dos Balcãs.

Oxalá não lhe falte 
o fôlego para, com 
o seu trombone, 
poder continuar 
a acompanhar o 
ritmo acelerado e 
a cadência musical 
dos Farra Fanfarra 
nos seus concertos, 
espalhando alegria e 
boa disposição por esse 
País fora.

big band da escola 
de jazz do barreiro com os farra fanfarra
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Apresentação do livro 500 Sardinhas

A INCM e a EGEAC apresentaram, no dia 26 de 
junho, o livro 500 Sardinhas, uma edição especial 
que assinala o 10.º aniversário da sardinha 
enquanto ícone das festas de Lisboa e que reúne 
uma seleção de 500 criações, incluindo os dez 
trabalhos vencedores do concurso realizado este 
ano.

A apresentação da obra decorreu na Galeria 
Millenium — Fundação Millenium BCP, sita na 
Rua Augusta, onde grande parte dos desenhos 
originais que compõem esta edição puderam ser 
admirados na exposição A Sardinha é de Todos, 
patente ao público até ao dia 24 de agosto.

No lançamento da obra estiveram presentes 
António Osório, em representação da INCM, 
Miguel Honrado, em nome da EGEAC, e Fernando 
Nogueira, pela Fundação Millenium BCP, além de 
Jorge Silva, do atelier Silvadesigners, responsável 
pela direção criativa do concurso que, desde 2010, 
elege as sardinhas mais criativas.

A sardinha enquanto imagem de marca das festas 
de Lisboa surgiu pela primeira vez em 2003, 
fruto da colaboração entre a EGEAC e o atelier 
Silvadesigners, sob a direção artística de Jorge 
Silva, tornando‑se, desde logo, um fenómeno de 
design sucessivamente reinventado por diversos 
artistas.

Em 2010 surge o primeiro concurso internacional 
de design da imagem da sardinha, a que já 
sucederam outras duas edições, tendo a edição 
de 2013 contado com mais de seis mil propostas 
de nacionalidades diversas, de onde saíram dez 
vencedores.

Apresentação da moeda corrente 
comemorativa do 250.º Aniversário 
da Torre dos Clérigos

A moeda corrente comemorativa dos 250 anos da 
Torre dos Clérigos foi apresentada oficialmente no 
dia 25 de junho, durante uma cerimónia que teve 
lugar na cúpula central do monumento e que contou 
com a presença de elementos da Câmara Municipal 
do Porto, do Governo e da igreja, entre eles D. Manuel 
Clemente, recém‑eleito patriarca de Lisboa.

Após as palavras de agradecimento do anfitrião 
padre Américo Aguiar, juiz da Irmandade dos 
Clérigos, que sublinhou a importância desta 
emissão «porque perdura no tempo», coube 
a António Osório, presidente do conselho de 
administração da INCM, a apresentação da 
moeda, frisando que esta «tem a particularidade 
de deixar para a história uma marca, e a marca 
desta no edifício é o deixar assinalado os seus 250 
anos que não poderíamos menosprezar».

António Osório realçou ainda o trabalho do jovem 
escultor, Hugo Maciel, de apenas 24 anos, que 
produziu o desenho da face nacional da moeda 
«dando verticalidade à torre mas deixando no 
fundo a cidade invicta, uma cidade maravilhosa».

Seguiram‑se palavras do vice‑presidente da 
Câmara Municipal do Porto, Vladimiro Feliz, 
do Secretário de Estado da Cultura, Jorge 
Xavier Barreto, e do Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Regional, Castro Almeida, 
que anunciou a garantia da dotação de verbas 
destinadas à recuperação do monumento.

A encerrar a sessão, D. Manuel Clemente lembrou 
que «esta moeda trata do reconhecimento da 
cidade na obra que mais a distingue. Quando 
pensamos no Porto vem‑nos logo à ideia o 
monumento da Torre dos Clérigos».
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MINISTRO 
DO INTERIOR 
DE ANGOLA VISITA 
A CASA DA MOEDA

 O ministro angolano 
do Interior, Ângelo 
da Veiga Tavares, 
terminou em 14 de 
agosto a sua visita 
oficial de três dias a 
Portugal, com uma 
deslocação à INCM, 
onde foi acolhido 
pelo conselho de 
administração, que o 
acompanhou numa 
visita às instalações.

A INCM participa 
na 11.ª edição 
do Smart Cards 

A INCM esteve 
presente na 11.ª edição 
do Smart Cards — 
Congresso Anual de 
Cartões e Meios de 
Pagamento, que se 
realizou no Lagoas 
Park Hotel, em Oeiras, 
nos dias 5 e 6 de junho.

O Smart Cards é 
organizado anualmente 
com o objetivo 
de acompanhar a 
evolução da indústria 
dos cartões e meios 
de pagamento, 
promovendo o 
debate, a aquisição 
de conhecimentos e a 
troca de experiências 
entre responsáveis e 
profissionais do setor.

Reunião do focus 
group

No dia 19 de julho 
realizou‑se mais uma 
reunião do focus group, 
envolvendo cerca 
de 19 trabalhadores 
de diversas áreas 
da INCM no debate 
e na avaliação do 
desempenho da 
empresa em matéria de 
sustentabilidade.

Nesta reunião, que 
teve lugar na sala de 
formação da Imprensa 
Nacional, esteve 
também presente 
Rodrigo Brum, 
vogal do conselho 
de administração da 
INCM, sublinhando 
que a criação de valor 
passa pelo diálogo 
com cada uma das 
diferentes partes 
interessadas, entre elas 
os trabalhadores.

Os contributos desta 
sessão de trabalho, 
que decorreu com o 
apoio de uma entidade 
independente, serão 
posteriormente 
utilizados para 
melhorar o 
desempenho e 
o reporting da 
sustentabilidade da 
INCM.

Visita 
do Secretário 
de Estado 
do Conselho 
de Ministros 
de Timor‑Leste

O Secretário de Estado 
do Conselho de 
Ministros da República 
Democrática de Timor‑ 
‑Leste, Avelino Coelho, 
visitou a INCM no 
dia 5 de agosto, tendo 
sido recebido pelo 
presidente do conselho 
de administração, 
António Osório, que 
lhe deu a conhecer 
o âmbito e o modelo 
de funcionamento da 
empresa.

A acompanhar 
o Secretário de 
Estado timorense 
nesta visita à INCM 
estiveram também 
presentes Victor 
Maia, diretor‑geral 
da Presidência do 
Conselho de Ministros, 
Jaime Correia, diretor 
da Gráfica Nacional de 
Timor‑Leste, e Nuno 
Sarmento, assessor do 
Secretário de Estado.

A visita do Secretário 
de Estado do Conselho 
de Ministros de Timor‑
Leste insere‑se no 
quadro de cooperação 
bilateral e na relação 
de confiança que 
tem vindo a ser 
estabelecida entre 
a INCM e o Estado 
timorense em diversos 
projetos, com destaque 
para a produção de 
moeda e para a gráfica 
de segurança.






