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CONTEÚDOS

A Matriz está diferente. Sem perder a linha editorial, relatando os 
factos mais relevantes do trimestre ou do ano – encontram já nas 
páginas seguintes os resultados de 2014 da nossa empresa ‑, perspetiva 
o futuro, mesmo aquele que é incerto – como é o caso dos concursos 
públicos internacionais onde estamos envolvidos ‑, com a crença de 
que demonstramos qualidade nas nossas candidaturas, aprendemos e 
saberemos fazer ainda melhor no futuro.
A nossa empresa também está diferente. Tem um novo modelo 
organizacional, estamos a construir um novo modelo de avaliação de 
desempenho, e, pela primeira vez em muito tempo, a página da Matriz que 
dava corpo e voz aos aposentados, apresenta mais admissões do que saídas, 
significando que estamos a adquirir capacidades e renovadas competências.
Sobre estas iniciativas seria útil não um editorial, mas um boletim inteiro. 
Pretendeu‑se que a organização se tornasse mais ágil, mais eficaz e 
eficiente. E mais consistente. E consistente terá de significar a melhoria 
dos índices de investimento face ao planeado (em 2012 concretizou‑se 
apenas 36% do planeado, em 2013 somente 44% e em 2014 baixou para 33%). 
Consistente terá de significar que os resultados positivos têm de estar 
associados a projetos que entregam valor à sociedade e não a operações 
não recorrentes como a destruição e venda de metal (reparem no diferencial 
do volume de negócios sem a operação de metal amoedado); e significa 
também que teremos de conseguir distinguir e premiar o desempenho das 
equipas e de cada um dos seus elementos.
Não há segredo para alcançar esses objetivos. Sendo certo que os projetos 
devem sempre começar com discussões alargadas e consensos, após 
decisão precisamos de responsáveis capazes de implementar rápido e bem.
Sempre se dirá que o desiderato foi criar todos os mecanismos de gestão 
capazes de alcançar esses objetivos. Mas esta equipa de gestão tem 
um objetivo maior sempre presente: pretendemos não os louros dos 
resultados que se venham a alcançar com o empenho e desempenho de 
cada colaborador, mas deixar escola, criar lideres que comuniquem melhor, 
equipas que saibam trabalhar em conjunto e potenciem as valências 
internas, promover a introdução de I&D da academia portuguesa nos 
nossos produtos, tudo isto para que um dia sejamos prescindíveis ou, 
melhor, para que essas equipas nos dispensem sem prejuízo da melhoria 
contínua dos resultados e da nossa empresa.
É agora forçoso terminar o editorial. Os últimos resultados de inquérito 
interno relatam que esta é sempre a componente menos interessante da 
Matriz, onde se escreve de mais e – pior – com pouca informação útil. 
Espero que também o editorial tenha sido diferente.

—Gonçalo Caseiro. Vogal do conselho de administração

EDITORIAL
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NOVA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

“Tudo evolui; não há realidades eternas: 
tal como não há verdades absolutas.” 
—Friedrich Nietzsche (1844‑1900)

A INCM alterou a sua estrutura organizacional para que esta 
possa ser mais eficiente e eficaz na resposta aos seus desafios 
presentes e futuros.
As unidades de apoio ao Conselho de Administração sofreram 
uma reorganização de separação de funções, mediante a cria‑
ção de duas grandes áreas funcionais:

• Funções de suporte — prestam sobretudo apoio aos negócios e à atividade 
da INCM;
• Funções de centro corporativo — prestam serviços de planeamento, de‑
senvolvimento e controlo da organização, apoiando os órgãos de governo 
superior da empresa.
As unidades de negócio mantiveram as suas funções e responsabilidades, 
não sofrendo alterações estruturantes, embora as funções de gestão comer‑
cial dentro de cada unidade passem a ser centralizadas na Direção Comer‑
cial e Marketing, com exceção do Diário da República Eletrónico e das con‑
trastarias, que possuem um âmbito muito específico e regulado.
Partindo do princípio de racionalização da estrutura, as direções da empresa so‑
freram alterações estruturantes, com a atribuição de maior responsabilidade às 
direções que apresentam uma natureza mais estratégica e crítica para a organiza‑
ção e com a otimização de responsabilidades entre as várias unidades orgânicas.

Unidades orgânicas Atribuições Porque mudou?

Conselho de
Administração (CA)

• Gerir as atividades da INCM de acordo com as orientações estratégicas do Acionista e 
coordenar as estratégias e políticas das diferentes áreas funcionais. (sem alterações)

Unidade Gráfica
(UGF)

• Gerir a produção gráfica e a personalização de documentos de identificação com 
base nos padrões de segurança e qualidade definidos, e o cumprimento dos prazos 
exigidos;
• Oferecer serviços associados ou complementares.

(sem alterações)

Unidade de Moeda
(UMD)

• Gerir a produção de moedas correntes e de coleção de metais correntes ou preciosos 
com a qualidade exigida e dentro dos prazos definidos;
• Gerir a produção de outros produtos metálicos.

Sem alterações estruturais, com exceção 
das funções de gestão comercial, que 
transitaram para a DCM, permitindo uma 
maior especialização e enfoque.

Unidade de Publicações
(UPB)

• Gerir a receção dos atos a publicar na 1.ª e 2.ª séries do Diário da República bem 
como o respetivo sistema de acreditação de utilizadores;
• Gerir os conteúdos das bases de dados a disponibilizar no site do Diário da República 
Eletrónico (DRE);
• Elaborar e gerir o Plano Editorial Anual;
• Elaborar e gerir projetos editoriais em parceria e de terceiros;
• Elaborar e gerir a programação de livros jurídicos.

Sem alterações estruturais, com exceção 
da gestão comercial das lojas e distribui‑
ção, que transitou para a DCM, permitin‑
do uma maior especialização e enfoque.

Unidade de Contrastarias (UCO)

• Efetuar análises laboratoriais aos artefactos e barras de metal precioso;
• Realizar ensaios e marcação de artefactos de metais preciosos;
• Realizar exames e identificação de marcas;
• Licenciar e registar marcas de punção;
• Efetuar a matrícula e licenciamento de utentes do setor de ourivesaria.

(sem alterações)

Direção de Segurança
e Apoio Geral (DSA)

• Definir, coordenar e supervisionar as atividades de segurança das pessoas e bens e 
proteção do ambiente;
• Garantir a conservação e manutenção de edifícios em áreas não fabris;
• Prestar serviços de apoio geral; 
• Garantir a gestão da correspondência e do arquivo corrente da empresa;
• Coordenar as ações de segurança conjuntas com entidades externas públicas e 
privadas; 
• Cumprimento dos deveres e exercício das competências previstas na lei e demais 
credenciações da INCM;
• Assegurar o cumprimento do Plano de Segurança Interno.

A DSA deixou de ser responsável 
pela coordenação dos processos de 
negociação de contratos e gestão 
de fornecedores, para ganhar novas 
responsabilidades dentro do seu âmbito 
de competências, nomeadamente no que 
respeita ao arquivo corrente, à gestão 
de obras e conservação dos edifícios, 
à gestão operacional do ambiente e 
qualidade e ao nível da coordenação de 
simulacros.

Direção Financeira
(DFI)

• Assegurar o registo e controlo contabilístico dos factos económicos e financeiros da 
INCM, com fiabilidade, rigor e transparência;
• Assegurar as obrigações fiscais da empresa;
• Efetuar a gestão dos ativos fixos (aquisições, controlo físico e abates);
• Assegurar a gestão previsional e controlo de tesouraria, gestão de créditos e 
pagamentos, faturação e gestão de cobranças;
• Constituir junto do IGCP aplicações financeiras;
• Efetuar a análise de viabilidade económica e financeira dos projetos de investimento 
e novos negócios;
• Garantir o processamento de informação previsional, contabilística, financeira e fiscal.

A Direção Financeira e de Gestão 
passou a designar‑se somente Direção 
Financeira, para se focar apenas nas 
matérias relacionadas com finanças, 
contabilidade, fiscalidade e controlo 
patrimonial na ótica contabilística.

Direção de Recursos
Humanos (DRH)

• Formular e implementar as políticas de recursos humanos;
• Gerir o recrutamento e seleção, integração e acompanhamento de novos 
colaboradores, estágios profissionais e curriculares, mobilidade interna e reconversão 
de carreira;
• Gerir o plano de formação;
• Garantir o sistema de avaliação de desempenho;
• Garantir o processamento de salários e demais processos administrativos inerentes;
• Gerir o subsistema de saúde e medicina do trabalho;
• Conceber e implementar medidas de apoio social;
• Garantir a higiene e segurança no trabalho.

Sem alterações significativas, com 
exceção da incorporação da área de 
higiene e segurança no trabalho, devido à 
sua especificidade.

Direção de Serviços
Jurídicos (DJU)

• Prestar serviços de assessoria e consultoria jurídica ao CA e restantes áreas da 
empresa;
• Formalizar contratos e negociar as cláusulas jurídicas;
• Garantir a gestão dos processos de pré-contencioso e contencioso;
• Assegurar o Compliance legal.

O Gabinete Jurídico passou a designar-se 
Direção de Serviços Jurídicos, na 
dependência direta do Conselho de 
Administração, sem sofrer alterações nas 
suas atribuições.

Direção de Compras
(DCP)

• Adquirir e contratar bens e serviços;
• Gerir fornecedores e contratos;
• Orçamentar bens e serviços.

A DCP assume um papel de extrema 
relevância para a concretização dos 
objetivos de racionalização das compras. 
Por esse motivo, a gestão de contratos 
que anteriormente eram geridos por 
outras áreas passaram para a sua esfera 
de competências.

Direção Comercial
e Marketing (DCM)

• Gerir a atividade comercial e de marketing das áreas gráfica e de moeda;
• Avaliar e coordenar projetos de desenvolvimento de novos negócios e a gestão de 
novas áreas de negócio;
• Gerir as lojas e a distribuição de livros, impressos e moedas pela revenda;
• Definir e implementar a política de comunicação da empresa;
• Gerir o centro de atendimento dos clientes;
• Manter atualizados os ficheiros mestre de clientes, produtos e preços.

Esta direção (antes DMK) assumia 
funções muito abrangentes e 
heterogéneas, tornando a sua atividade 
muito dispersa e pouco especializada. 
Tornou‑se necessário desagregar funções 
e responsabilidades, de modo a permitir 
o foco em duas grandes áreas: Comercial 
e Marketing.
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Unidades orgânicas Atribuições Porque mudou?

Direção de Engenharia
e Laboratórios (DEL)

• Prestar serviços técnicos de manutenção industrial às áreas fabris das unidades de 
negócio; 
• Gerir a componente informática associada aos equipamentos fabris e laboratoriais; 
• Colaborar com as unidades de negócio em projetos que visem a criação ou 
otimização de produtos e processos fabris;
• Gerir projetos respeitantes a obras de remodelação ou beneficiação das áreas fabris;
• Garantir a qualidade das matérias-primas, dos produtos intermédios e/ ou acabados 
produzidos nas áreas fabris;
• Garantir a conformidade dos equipamentos de medição e monitorização inseridos 
em processos certificados;

A necessidade de fazer uma separação 
de entre atividades ligadas à qualidade/
certificações e as atividades ligadas a 
engenharia e laboratórios, que eram 
assumidas pela antiga QEL, levou à 
criação desta nova direção, que deixou 
de ter responsabilidades ao nível dos 
sistemas de certificação e da segurança 
e saúde no trabalho, passando a gerir a 
área de manutenção industrial, incluindo 
competências ao nível da manutenção 
informática das grandes unidades fabris, 
bem como da conservação e manutenção 
de equipamentos fabris.

Direção de Sistemas
de Informação (DSI)

• Propor e acompanhar o desenvolvimento e a implementação de soluções de sistemas 
de informação;
• Desenvolver e gerir soluções de personalização de documentos de caráter eletrónico 
(com chip);
• Gerir e manter operacional a infraestrutura de comunicações (voz e dados), 
equipamento informático e suportes lógicos;
• Garantir a segurança, confidencialidade e integridade da informação;
• Suporte ao negócio e utilizadores finais.

A DSI assumia funções de gestão e 
manutenção de todas as aplicações 
na INCM. Foi necessário redefinir 
algumas tarefas, de modo a otimizar o 
acompanhamento dessas aplicações com 
o grau de especialização e agilizando os 
tempos de resposta.
Deixa de gerir os processos de 
negociação e gestão de fornecedores 
e de ser responsável pelas funções de 
manutenção da segurança e integridade 
dos sistemas industriais e pela gestão 
informática aplicacional industrial, mas 
mantém a responsabilidade pelas ações 
de disaster e de recover e pela gestão das 
aplicações centrais.

Direção de Auditoria
Interna e Controlo de
Risco (DAI)

• Realizar auditorias operacionais, financeiras, de gestão e informáticas às diversas 
unidades orgânicas e processos da empresa;
• Efetuar ações de follow-up das recomendações emitidas;
• Garantir a revisão permanente e sistemática dos negócios e operações da 
empresa, identificando os riscos chave, avaliando‑os numa perspetiva de impacto e 
probabilidade (Risk Assessement);
• Efetuar o diagnóstico e avaliação do sistema de controlo interno;
• Prestar apoio ao órgão de fiscalização e ao CA.

O Gabinete de Auditoria Interna e 
Controlo de Risco passou a ser uma 
direção, tendo em conta que assumia 
funções muito críticas com necessidades 
de reporting adequados a essa 
especificidade, quer ao Conselho Fiscal 
quer ao Conselho de Administração.

Direção de Planeamento e Contro‑
lo de Gestão (DPC)

• Apoiar o CA no planeamento estratégico da empresa e na monitorização da 
performance institucional;
• Preparar e divulgar toda a informação de gestão relevante para a tomada de decisão 
dos vários stakeholders;
• Garantir o alinhamento organizacional da INCM;
• Assegurar o desenvolvimento de Programas e Projetos;
• Dinamizar os Comités para a Competitividade, Novos Produtos e Internacionalização 
e Riscos;
• Identificar, propor, implementar e manter os processos de certificação considerados 
como estratégicos para a INCM.

O Gabinete de Controlo de Gestão 
(GCG) prestava serviços limitados, 
devido às funções e responsabilidades 
que estavam definidas. Possuía recursos 
humanos em número insuficiente e era 
necessário reforçar as suas competências.
Passou a designar‑se Direção de 
Planeamento e Controlo de Gestão e a 
assumir responsabilidades anteriormente 
atribuídas a outras unidades orgânicas.

Serviço de Logística 
(SLG)

• Gerir o processo de receção de materiais (matérias-primas, outros materiais, 
devoluções e mercadorias);
• Assegurar a gestão de existências da INCM e de terceiros à sua guarda;
• Expedir produtos para clientes e assegurar o transporte de materiais entre os vários 
locais onde a empresa tem atividades;
• Prestar serviços logísticos a terceiros;
• Garantir o controlo de receção e destruição de documentos de identificação 
devolvidos.

Os Serviços de Logística foram 
autonomizados da Direção Financeira 
(ex‑DFG), permitindo uma adequada 
segregação entre as funções 
operacionais/logísticas das funções de 
contabilização.

CISO — Coordenador
de Segurança
de Informação

• Definir as políticas de segurança da informação nos âmbitos físico, lógico, de 
intrusão, risco e continuidade, em colaboração com a DSA e DSI;
• Elaborar os procedimentos relativos à segurança da informação, em colaboração com 
os órgãos envolvidos;
• Assegurar a responsabilidade pelas auditorias do projeto EMV- Visa e MasterCard.

(Sem alterações)

Museu e Biblioteca
(M&B)

• Coordenar a programação da Biblioteca da IN;
• Coordenar o processo de integração do Museu Numismático Português na Rede 
Portuguesa de Museus;
• Coordenar a criação do Museu Numismático Online;
• Coordenar o processo de aquisição de novas peças para o museu;
• Coordenar o processo de aquisição de obras para a Biblioteca da IN;
• Coordenar a realização de exposições e mostras sobre a história e o legado da INCM;
• Coordenar a gestão do Arquivo Histórico.

Esta é uma nova unidade funcional 
na dependência direta do Conselho de 
Administração, o que permitirá tirar 
melhor partido do acervo histórico 
da empresa em prol da cultura e dos 
cidadãos. 

RESULTADOS DE 2014

A INCM melhora os resultados em 20%

E
m 2014 a INCM obteve um resultado líquido de impostos no valor de 17,5 mi‑
lhões de euros, superior em mais de 20% aos resultados registados em 2013.
O volume de negócios verificado em 2014 foi de 84 milhões de euros, dos 
quais 78,4 milhões correspondem a atividade corrente e o restante à venda 
de discos amoedados. Em termos globais a atividade registou um aumento 
global de vendas, relativamente a 2013, de 10,5 %, suportada fundamental‑

mente no aumento de vendas da atividade gráfica de segurança e da moeda.
A gráfica aumentou as suas vendas em 2014, em 7,7 %, muito influenciado pelo au‑
mento das emissões do cartão de cidadão, por se ter começado a sentir, este ano, 
de forma mais substancial, o processo de renovação dos cartões. A moeda regis‑
tou um aumento próximo dos 80 %, em resultado da produção de moeda corrente, 
que praticamente não havia sido emitida em 2013, ao aumento de cerca de 13 % na 
venda de moedas de coleção de acabamento especial e ao acréscimo de produção 
de moeda para Timor-Leste. A contrastaria aumentou as suas vendas em 1 % e as 
publicações registaram um decréscimo de 4 %, resultante da diminuição da venda 
dos livros e do DR e DRE em cerca de 12%, compensado, em parte, pela subida da 
venda dos anúncio no Diário da República, em 7 %.
O acréscimo de vendas alcançado pela contrastaria não foi suficiente para cobrir os 
custos, tendo registado um resultado negativo direto significativo, pelo facto de os 
emolumentos cobrados não serem suficientes para compensar os custos desta ativi‑
dade, equiparada a serviço público. As restantes áreas de negócio da INCM, gráfica, 
moeda e publicações, tiveram em 2014, à semelhança dos anos anteriores, resultados 
positivos, tendo inclusive melhorado as margens libertas com a sua atividade, com 
especial relevo para a moeda e a gráfica de segurança que representaram neste ano, 
relativamente ao total da atividade, respetivamente, 10 % e 89 % da margem bruta gera‑
da na empresa, antes de se considerar os custos de estrutura.
Este bom desempenho da INCM é conseguido em resultado de uma estratégia 
de investimento muito seletivo, numa aposta na inovação e no desenvolvimento 
de produtos tecnologicamente evoluídos, de grande valor acrescentado e numa 
intervenção crescente na sua cadeia de valor, privilegiando o recurso a capitais 
próprios e a diminuição do grau de risco, de forma a aumentar os seus níveis de 
eficiência e competitividade e remunerar o acionista.
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SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

Índice de satisfação de clientes 
aumenta em 2014

A INCM voltou a aferir o índice de satisfação dos seus clientes 
em 2014, registando um índice de satisfação global de 8 pon‑
tos, numa escala de 1 a 10, o que corresponde a uma subida de 
0,2 pontos face ao ano anterior.
Os clientes do laboratório gráfico, de moeda e de produtos grá‑
ficos são aqueles que revelam índices de satisfação mais eleva‑

dos (com 8,5; 8,3 e 8,2 pontos, respetivamente), logo seguidos pelos clientes 
dos livros (8 pontos).
No caso da moeda, os resultados apurados revelam que os clientes particulares 
estrangeiros apresentam um índice de satisfação mais elevado (8,5 pontos) 
do que os clientes particulares nacionais (8,3 pontos), uma situação que 
também se verifica nos livros (8,8 pontos para os clientes particulares es‑
trangeiros e 8,2 pontos para os nacionais).
Os clientes das publicações oficiais e os clientes das contrastarias apresen‑
tam índices de satisfação ligeiramente mais baixos (7,9 e 7,1 pontos), revelan‑
do porém uma evolução positiva face a 2013, mais significativa na área das 
contrastarias, com um incremento de 0,6 pontos no seu índice de satisfação.
Em relação às contrastarias, as respostas recebidas mostram ainda que os 
clientes da Contrastaria de Lisboa têm um índice de satisfação mais elevado 
(7,7 pontos) dos que os clientes da Contrastaria do Porto (6,9 pontos).
A INCM agradece a todos os seus clientes pela disponibilidade com que 
participaram no inquérito que permitiu apurar este índice, contribuindo as‑
sim para a melhoria constante dos produtos e serviços prestados e para que 
a empresa possa atingir níveis de satisfação cada vez mais elevados.

PREPARAR O FUTURO

Novos Projetos 
em Curso

A
INCM está envolvida em diversos projetos que, apesar de se 
encontrarem ainda em fase de preparação e desenvolvimento, 
são demonstrativos da dinâmica da atividade em curso na em‑
presa, quer a nível nacional quer internacional.
Revelamos aqui o trabalho que está atualmente em preparação 
e alguns dos projetos que contam com o empenho da INCM, 

onde sobressaem as valências e o know-how da empresa ao nível da seguran‑
ça, física e eletrónica.
Estes projetos, independentemente da sua concretização, permitem à INCM 
manter‑se atualizada e preparada para responder de forma adequada aos 
desafios que o mercado e a sociedade lhe colocam, quer no presente quer 
no futuro.

Passaporte eletrónico 
de Timor‑Leste

No âmbito do concurso público internacional para 
o novo passaporte biométrico eletrónico de Timor-
‑Leste, a INCM, em conjunto com a empresa G&D, 
apresentou uma proposta para a produção e emis‑
são daquele documento no dia 15 de janeiro.
O concurso contempla a produção de 150 mil pas‑
saportes com chip, a infraestrutura de chaves pú‑
blicas, os sistemas e equipamentos de recolha de 
dados (biográficos, assinatura e fotografia), os 
equipamentos e respetivas soluções de gestão da 
emissão e personalização.
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Passaporte laissez passer da União Europeia

O consórcio liderado pela INCM, que integra tam‑
bém as empresas Multicert e VisionBox, foi sele‑
cionado pela Comissão Europeia para a 2.ª fase do 
concurso de fornecimento do passaporte laissez 
passer da União Europeia, após a aceitação da can‑
didatura apresentada no dia 1 de dezembro de 2014.
Neste projeto, a INCM deverá ficar responsável 
pelo desenho e produção da caderneta e ges‑
tão e personalização do documento, ficando a 
VisionBox com o sistema de recolha dos dados 
biométricos e gestão do ciclo de vida e a Multicert 
com a segurança eletrónica.
Tal como aconteceu no processo de candidatura, a 
participação da INCM terá que ser multidiscipli‑
nar, contando para a preparação da proposta com 
a participação das diferentes áreas da empresa. 
A proposta foi entregue em Bruxelas no passado 
dia 26 de março, aguardando‑se pela resposta.

Instrumentos de controlo do tabaco

No seguimento da proposta de alteração à de‑
nominada Lei do Tabaco (Lei n.º 37/2007, de 14 
de agosto), que decorre da Diretiva 2014/40/UE, 
a INCM manifestou a sua disponibilidade para 
participar como interveniente ativo na sua imple‑
mentação e operacionalização, no âmbito de uma 
política abrangente de controlo do tabaco.
De acordo com aquela diretiva, as embalagens 
individuais de produtos de tabaco deverão pas‑
sar a dispor de um identificador único e de ele‑
mentos de segurança que facilitem a verificação 
da sua autenticidade e conformidade com a lei e 
que possibilitem a sua localização e seguimento 
no território nacional e em toda a União Europeia.
Nesse sentido, a INCM propôs o reaproveitamen‑
to da estampilha especial para tabaco, atualmen‑
te produzida e fornecida pela empresa, para efei‑
tos de identificador único, considerando que esta 
estampilha já possui uma numeração única que 
pode ser utilizada no processo de rastreabilidade 
exigido pela União Europeia, e que a mesma fosse 
utilizada como elemento de segurança, devendo, 
para este efeito, ser adaptada de forma a cumprir 
as normas e funções técnicas exigidas.
Por último, tendo em conta a vasta experiência da 
empresa na gestão da relação de fornecimento das 
estampilhas fiscais com os operadores do setor do 
tabaco, assim como o know-how acumulado na área 
da segurança dos produtos e da informação, foi pro‑
posto que a INCM fosse considerada para o exercí‑
cio das funções de «terceiro independente», entida‑
de responsável pelo desenvolvimento, manutenção 
e alojamento da plataforma de interligação de da‑
dos dos prestadores de serviços deste setor.
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Certificação do comércio internacional 
de diamantes em bruto

A INCM passou a ser a entidade nacional competen‑
te para o procedimento de habilitação e emissão do 
título de perito-classificador-avaliador de diamantes 
em bruto e para a impressão dos certificados de im‑
portação e exportação de diamantes em bruto, de 
acordo com a Lei n.º 5/2015, de 15 de janeiro.
Aquele diploma assegura a execução do Regula‑
mento (CE) n.º 2368/2002, do Conselho, de 20 de 
dezembro, relativo à aplicação do Sistema de Certi‑
ficação do Processo de Kimberley para o comércio 
internacional de diamantes em bruto, comummente 
designados por «diamantes de sangue».
O Sistema de Certificação do Processo de Kimberley 
traduz‑se no controlo do comércio internacional de 
diamantes em bruto mediante a sujeição das ativi‑
dades de importação e exportação destes diaman‑
tes a um sistema de certificação da respetiva ori‑
gem e à emissão dos correspondentes certificados.
A habilitação e a emissão do título de perito-clas‑
sificador-avaliador, bem como os respetivos exa‑
mes de avaliação, serão assim assegurados pela 
INCM, que assegura também a impressão e a 
venda, em exclusivo, dos certificados de importa‑
ção e exportação de diamantes em bruto no terri‑
tório nacional.
Aguarda-se ainda a publicação da portaria que re‑
gulamenta e estabelece as regras e as taxas relati‑
vas a esta atividade.

Plataformas eletrónicas de contratação pública

A proposta de lei que visa criar um novo regime 
legal para as plataformas eletrónicas de contrata‑
ção pública, já submetida a consulta pública, po‑
siciona a INCM como a entidade que assegura 
o desenvolvimento e manutenção do sistema de 
interligação entre as plataformas eletrónicas, da 
responsabilidade da ESPAP, I. P.
Esta interligação é feita através de uma platafor‑
ma broker (Plataforma de Interoperabilidade da 
Administração Pública), que assegura a interope‑
rabilidade entre todas as plataformas de contra‑
tação pública.
A contratação pública eletrónica, em Portugal, 
tem sido reconhecida como um caso de sucesso, 
quer a nível nacional, quer no plano internacio‑
nal, que tem vindo a contar com o contributo da 
INCM, designadamente no que concerne à au‑
tenticação de subscritores através do sistema de 
credenciação do DRE, em articulação com várias 
plataformas eletrónicas.



12      BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A. BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A.      13

OBJETOS COM HISTÓRIA

Balancé de fricção Schuller

O 
balancé de fricção Schuller foi o equipamento que, durante mais 
de meio século, através das suas poderosas pancadas, garantiu a 
produção de matrizes, punções e cunhos para moeda, tornando‑se, 
por via da sua importante função, um objeto com uma enorme 
carga simbólica e histórica na vida da empresa.
Como este equipamento já se encontrava ultrapassado industrial‑

mente, foi adquirida uma moderna prensa hidráulica para o substituir, embora 
o balancé ainda se tenha mantido operacional durante mais algum tempo, para 
funcionar como alternativa à prensa nessa fase sensível de transição.
Uma vez que a prensa se encontra a trabalhar sem problemas, no dia 11 de 
abril o balancé foi transferido do espaço da amoedação para o espaço ajar‑
dinado junto à entrada das oficinas da Casa da Moeda, onde, depois de devi‑
damente tratado e protegido contra a corrosão, permanecerá em exposição, 
assumindo assim um fim condigno com o seu peso histórico.
O processo de aquisição desta imponente máquina iniciou‑se em 1940, com a 
mudança das instalações da Casa da Moeda da Rua de S. Paulo para as Avenidas 
Novas e a necessidade de adquirir equipamentos para o novo edifício que acom‑
panhassem as técnicas de cunhagem mais avançadas para a época.
A 5 de junho de 1953, publica-se no Diário do Governo, III série, nº 132, o con‑
curso público para fornecimento de um balancé, devendo as propostas ser 
entregues até ao dia 23 de junho seguinte. A notícia foi publicada nos jornais 
O Século, Diário de Notícias e Jornal do Comércio e das Colónias.
Depois de analisadas todas as propostas recebidas e todas as considerações, 
inclusive uma visita do chefe dos Serviços Fabris ao Porto para analisar uma 
proposta de fornecimento nacional, o fornecimento do balancé acabou por 
ser adjudicado à firma Fritz W. Meyer, L.da, representante exclusivo da marca 
alemã Schuller em Portugal, com o valor total de aquisição de 550 000$00.
O contrato de aquisição foi assinado pelo administrador José da Cruz Azevedo 
e pelo Sr. Fritz Meyer, que se comprometia a entregar o balancé no prazo de sete 
meses a contar do visto do Tribunal de Contas, que ocorreu a 5 de dezembro de 
1953. O valor de aquisição compreendia todas as despesas de embalagem, trans‑
porte até ao local de laboração e os direitos e despesas alfandegárias. A direção 
de montagem também ficou a cargo da firma adjudicatária, «... dando a Casa da 
Moeda o pessoal necessário para colaborar nos trabalhos de montagem».
A proposta da firma discriminava, entre outras características da máquina, o 
seguinte: prensa de fricção para trabalhos de cunhagem, modelo PFe 250, para 
uma pressão de 450 toneladas, número de pancadas por minuto — 23, rotações 
do motor por minuto — 1000. Espaço necessário para montagem em largura — 
3000 mm, profundidade — 2500 mm e altura sobre o chão — 4800 mm.

A 28 de maio de 1954, a firma Fritz W. Meyer envia para a Casa da Moeda um 
conjunto de instruções de montagem da máquina e informa que o balancé 
saiu de Hamburgo no dia 24, chegando a Lisboa aproximadamente no dia 10 
de junho dentro de três caixas, cujo peso totalizava os 23 628 kg.
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MELHORIA CONTÍNUA

DIA KAÏZEN 
NASCE COM 
A PRIMAVERA

A INCM instituiu o dia 20 de março 
como o Dia Kaïzen, associando a 
renovação e a vitalidade da primavera 
ao espírito de mudança e melhoria 
contínua do Programa Kaïzen.

     14

KAI = Mudança
ZEN = Bom (para melhor)
KAÏZEN = Melhoria Contínua

n esse dia, durante uma cerimónia que teve lugar no Salão Nobre 
da Casa da Moeda, foram distinguidos 11 trabalhadores da UGF, 
pelo desempenho demonstrado no Programa Kaïzen, em parti‑
cular, na implementação e manutenção da metodologia 5S (fer‑
ramenta base do Lean), nas áreas produtivas, desde 2011 a 2014.
O Programa Kaïzen é um programa de melhoria contínua, que 

começou a ser implementado em 2011, e visa aumentar a competitividade da 
empresa através da adoção de um conjunto de práticas orientadas para a orga‑
nização das áreas de trabalho e aperfeiçoamento de processos produtivos e de 
serviços , identificando e eliminando fontes de desperdício, melhorando a qua‑
lidade do produto, a comunicação e, consequentemente, a satisfação do cliente.
A filosofia do Programa resulta da aplicação dos conceitos, cultura e práticas do 
Lean Thinking (pensamento magro). Isto é, enquanto que o Lean Manufacturing 
ou Lean Production (produção magra) é uma filosofia de gestão ligada aos pro‑
cessos produtivos, focada na eliminação/redução de vários tipos de desperdí‑
cio , como por exemplo esperas ou stocks desnecessários, o Lean Services, está 
associado aos processos de prestação de serviços (Planeamento da Produção 
Gráfica, Monitorização da Qualidade ou Design Técnico Gráfico).
Eliminando esses desperdícios, a qualidade melhora, a eficiência aumenta, o 
tempo e custo de produção diminuem e geram-se melhores ambientes de tra‑
balho. O envolvimento e a participação ativa dos trabalhadores da UGF, têm 
sido fundamentais para garantir o sucesso da implementação do Programa 
Kaïzen, pois a sua filosofia, embora sendo simples e lógica, exige, muitas ve‑
zes, uma mudança radical de mentalidade, de valores e de disciplina.
Ao longo deste processo de melhoria contínua, a cooperação entre todos 
os intervenientes tem assumido um papel crucial, com resultados bastante 
positivos nas áreas onde o Programa tem sido implementado, o que permite 
perspetivar, no futuro, uma abrangência e um alcance cada vez maiores do 
Programa Kaïzen dentro da empresa, potenciando a criação de valor.

Trabalhadores distinguidos:
António Marques (PER), Carlos 
Mendonça (CPG), Jorge Fonseca (PDE), 
Jorge Sinquenique (HAV), Luís Silva (IPG), 
Paulo Balau (IPG), Pedro Faria (PDC), 
Pedro Félix (PDE), Rosa Mateus (PER), 
Rui Borda (HAV) e Sandra Sequeira (HAV).



16      BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A. BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A.      17

Partilhar experiências e conhecimentos

Ciente de que essa evolução é incentivada pela par‑
tilha de experiências e conhecimentos, em feverei‑
ro de 2013, a INCM foi uma das primeiras empre‑
sas a aderir ao Fórum Empresas para a Igualdade, 
uma iniciativa inédita em Portugal que envolve vá‑
rias empresas públicas e privadas e que conta com 
o apoio da Comissão para a Igualdade no Trabalho 
e no Emprego (CITE).
Entre as empresas aderentes ao Fórum, todas elas 
empenhadas em trabalhar em prol da Igualdade 
de Género, a INCM é das poucas que apresenta 
um rácio de homens/mulheres equilibrado, com 
53 % de homens e 47 % de mulheres em 2014, nú‑
meros idênticos aos do ano anterior.

 O Nosso Compromisso

A igualdade de género e a não discriminação fazem parte dos va‑
lores estruturantes da INCM, materializados num conjunto de 
princípios e práticas assumidos pela empresa, nomeadamente 
ao nível da seleção e recrutamento e da igualdade de oportuni‑
dades entre homens e mulheres.
Para garantir a defesa desses valores, a INCM dispõe de vá‑

rios instrumentos, designadamente um Código de Ética e de Conduta que 
proíbe qualquer tipo de discriminação, seja ela em razão da origem, etnia, 
género, convicção política ou confissão religiosa, sendo o seu cumprimento 
salvaguardado por um Comité de Ética.
A INCM dispõe ainda de um Plano para a Igualdade de Género, elaborado 
através de um processo participativo e transversal a todas as áreas, que visa 
estabelecer as medidas para suprimir os desequilíbrios e desigualdades que 
ainda subsistam dentro da empresa, bem como melhorar as práticas organi‑
zacionais existentes, sendo o acompanhamento da sua implementação ga‑
rantido pelo Comité para a Igualdade de Género.
Está, porém, a INCM convicta de que haverá sempre possibilidade de evoluir 
e de implementar novas práticas que contribuam para garantir os padrões 
de equidade entre trabalhadores e trabalhadoras e que possam, ao mesmo 
tempo, servir de modelo para outras empresas em Portugal.

IGUALDADE DE GÉNERO NO TRABALHO

No entanto, não se verifica o mesmo equilíbrio 
quando analisamos os números referentes aos 
cargos de chefia, coordenação e direção da em‑
presa, uma vez que, em 2014, apenas 35 % desses 
cargos eram ocupados por mulheres, muito em‑
bora se constate uma ligeira melhoria face a 2013, 
com um aumento de 4 pontos percentuais.
Este é, aliás, um problema transversal à sociedade 
portuguesa, onde continua a haver uma enorme 
assimetria entre mulheres e homens no que res‑
peita ao exercício de cargos de direção e de chefia 
ou de alta responsabilidade, quer no setor público, 
quer no setor privado.
Os dados do Instituto Nacional de Estatística de 
2013 revelam que, em Portugal, entre representan‑
tes do poder legislativo e de órgãos executivos, di‑
rigentes, diretores/as e gestores/as executivos/as, 
apenas 33,7 % são mulheres, apesar de estas apre‑
sentarem os níveis de habilitação mais elevados.
Em Portugal, o peso da população empregada com 
o ensino superior mantém‑se mais elevado entre as 
mulheres do que entre os homens (26,7 % face a 16,3 %, 
respetivamente), sucedendo o mesmo com o nível 
de ensino secundário e pós-secundário (23,8 % do 
emprego feminino detém este nível de habilitação, 
face a 21,8 % do emprego masculino).
Na INCM, em 2014, os quadros superiores encon‑
travam-se distribuídos por 71 % de mulheres e 29 % 
de homens, expondo uma situação de desequilí‑
brio entre géneros que não se reflete nos cargos 
de chefia, coordenação e direção, sobre a qual im‑
porta refletir e agir.
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Entidades com competências no âmbito 
da igualdade entre mulheres e homens 
no trabalho

Internas

Comité para a Igualdade de Género
E‑mail: igualdade@incm.pt

Comité de Ética
E‑mail: ética@incm.pt

Externas

Comissão para a Igualdade no Trabalho 
e no Emprego (CITE)
Website: www.cite.gov.pt
E‑mail: geral@cite.pt
Tel.: 800 204 684 (dias úteis/10.30h‑12.30h 
e 14.30h‑16.30h)

Comissão para a Cidadania e Igualdade 
de Género (CIG)
Website: www.cig.gov.pt
E‑mail: cig@cig.gov.pt
Tel.: (+351) 217 983 000

Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)
Website: www.act.gov.pt
Tel.: 707 228 448 (dias úteis/9.30h‑12.30h 
e 14h‑17.30h)

Instituto do Emprego e da 
Formação Profissional (IEFP)
Website: www.iefp.pt
Tel.: 808200670 (dias úteis/8h‑20h)

A Importância da Igualdade de Género

A participação das mulheres no mundo do tra‑
balho é uma meta importante do ponto de vista 
social e civilizacional, mas é também crucial em 
termos de crescimento e estabilidade económica.
De acordo com um relatório do Fórum Económico 
Mundial de 2014, existe uma correlação positiva 
entre a igualdade de género e o PIB per capita, o 
nível de competitividade e os indicadores de de‑
senvolvimento humano.
Estudos levados a cabo por vários economistas 
destacam que as diferenças de género no mundo 
laboral, na atividade empresarial e na educação 
impedem o crescimento económico e apontam as 
características demográficas e as políticas gover‑
namentais como fatores-chave no que toca à par‑
ticipação laboral feminina, realçando a influência 
da fertilidade, dos níveis de escolaridade e das po‑
líticas fiscais e de despesa dos governos em prol 
das famílias.
Embora a igualdade seja atualmente um direi‑
to consagrado na lei em Portugal, não sucede o 
mesmo em todo o mundo, onde cerca de 90 % dos 
países ainda possuem algum tipo de restrição le‑
gal sobre a participação das mulheres no traba‑
lho, com perdas consideráveis em termos sociais 
e económicos.

O que estamos a fazer

Depois de ter conquistado duas menções honro‑
sas nas últimas edições, em 2014, a INCM voltou 
a candidatar‑se ao Prémio Igualdade é Qualidade.
Este Prémio visa premiar as empresas e outras en‑
tidades empregadoras que se distinguem ao nível 
da promoção da igualdade de género no trabalho, 
no emprego e na formação profissional, bem como 
pela adoção de princípios e medidas de concilia‑
ção entre a vida profissional, pessoal e familiar.
Entre as medidas implementadas na empresa em 
2014, no âmbito da igualdade de género, destaca- 
-se ainda a aprovação e distribuição do Plano para 
a Igualdade de Género, bem como a criação do 
respetivo comité de acompanhamento.
No que respeita à conciliação da vida profissio‑
nal com a vida pessoal e familiar, no ano passado 
foram implementados o Kit Bebé, que assinala o 
nascimento dos filhos através da oferta de produ‑
tos destinados à primeira infância, e a concessão 
da tarde de aniversário do filho menor a um dos 
progenitores. Em 2015, esta licença passou a ser 
concedida a ambos os progenitores, no caso de 
ambos trabalharem na INCM.
Depois da alteração dos valores da INCM para 
que incluam a menção expressa ao respeito pelos 
princípios da Igualdade, salienta-se, entre as me‑
didas previstas para 2015, a instituição do Dia da 
Igualdade de Género e, em data a anunciar breve‑
mente, a exposição e a exibição de um filme sobre 
esta temática na empresa.

Dia da Igualdade Salarial em Portugal

No dia 6 de março assinalou‑se o Dia da Igualdade 
Salarial em Portugal, uma data que não foi esco‑
lhida ao acaso e que corresponde ao número de 
dias extra que as mulheres teriam que trabalhar 
num ano para atingir o mesmo salário que os ho‑
mens auferiram no ano anterior.
Efetivamente, para conseguirem ganhar o mesmo 
que os homens ganharam em 2014, as mulheres, em 
Portugal, teriam de trabalhar em 2015 mais 65 dias, 
ou seja, até dia 6 de março.
Os últimos dados disponíveis mostram que a dis‑
paridade salarial entre homens e mulheres é sig‑
nificativa, dado que as mulheres ganham menos 
17,9 % de remuneração média mensal de base do 
que os homens, atingindo os 20,8 % quando se cal‑
cula a remuneração média mensal de ganho.
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FEVEREIRO

Série Património Imaterial da Humanidade 
– o Fado

A moeda de coleção comemorativa alusiva ao 
Fado, género musical classificado pela UNESCO 
em novembro de 2011, foi colocada em circulação 
no dia 11 de fevereiro, dando início à execução do 
Plano Numismático da INCM para 2015.
Esta moeda, da autoria da escultora Andreia 
Pereira, é também a primeira de uma nova sé‑
rie de moedas dedicada ao Património Cultural 
Imaterial da Humanidade «nascido» em Portugal, 
colocando em evidência um legado que, pela sua 
importância, acabou por se tornar universal.

PLANO NUMISMÁTICO PARA 2015

MARÇO

Série Europa 
– 70 anos de paz na Europa

Integrada na Série Europa, que elegeu como tema 
os «70 Anos de Paz na Europa», assinalando o fim 
da II Guerra Mundial, surge em março uma moe‑
da da autoria do escultor Vitor Santos, que optou 
por recriar os elementos simbólicos da paz mais 
conhecidos — a pomba e o ramo de oliveira.

Conheça as edições de moeda 
programadas para este ano:

ABRIL

150 anos da Cruz Vermelha
Portuguesa

A Cruz Vermelha Portuguesa iniciou a sua ativida‑
de em 1865 sob a designação de «Comissão Provi‑
sória para Socorros a Feridos e Doentes em Tempo 
de Guerra», desempenhando, ao longo do tempo, 
uma importante missão de assistência humanitá‑
ria e social.
A INCM assinala os 150 de história desta institui‑
ção com uma moeda corrente comemorativa de 
2 Euro, da autoria do escultor António Marinho, 
que desenhou na face nacional uma mão envol‑
vendo o símbolo da Cruz Vermelha, em alusão à 
sua ação humanitária e ao auxílio prestado aos 
mais vulneráveis.

Série Ibero‑Americana 
– Raízes Culturais — Viriato

Integrada na X Série Ibero-Americana, que ele‑
geu como tema as «Raízes Culturais», a moeda 
cunhada pela INCM, da autoria do artista plástico 
José Espiga Pinto, presta homenagem à figura de 
Viriato, líder dos Lusitanos contra as investidas 
de Roma na Península Ibérica em meados do sé‑
culo II a. C.
Esta é também a última moeda criada pelo artista 
plástico José Espiga Pinto, recentemente falecido, 
que deixou o seu génio criativo patente em diver‑
sas moedas e medalhas produzidas pela INCM.

Valor facial: 2,50 Euro
Autora: Andreia Pereira
Limite de emissão: 2500 em prata (proof) 
e 75 000 em cuproníquel (normal)

Valor facial: 2,50 Euro
Autor: Vitor Santos
Limite de emissão: 2500 em ouro (proof), 
7500 em prata (proof) e 100 000 em cuproníquel (normal)

Valor facial: 2 Euro
Autor: Luc Luyx/António Marinho
Limite de emissão: cuproníquel/latão 10 000 (proof), 
10 000 (BNC) e 500 000 (normal)

Valor facial: 7,50 Euro
Autor: Espiga Pinto
Limite de emissão: 5000 prata (proof), 
75 000 cuproníquel (normal)



22      BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A.

MAIO

Séries Anuais 2015

O lançamento das habituais séries anuais nos 
acabamentos FDC, BNC e proof, juntamente com 
a série Bebé FDC, que em 2015 terão embalagens 
inspiradas nas tradicionais colchas de Castelo 
Branco, é um dos momentos mais aguardados por 
colecionadores e numismatas e um dos marcos 
mais importantes do plano numismático.

Autor: Luc Luyx/Vitor Santos
Limite de emissão: 1500 (proof), 8000 (BNC), 12 500 (FDC) 
e 3000 (Bebé-FDC)

Moeda do Finalista

Também em maio, na época das habituais come‑
morações estudantis da «Queima das Fitas», está 
prevista a emissão da Moeda do Finalista 2015, 
apresentada numa embalagem em forma de mar‑
cador de livro, proporcionando uma maneira ori‑
ginal de celebrar o ano de graduação do curso.

Autor: Luc Luyx/Vitor Santos
Limite de emissão: cuproníquel/latão 6000 (FDC)
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JULHO

500 Anos do Primeiro Contacto com Timor

Em 2015 celebram-se os 500 anos do primeiro 
contacto de Portugal com Timor, um marco his‑
tórico assinalado pela INCM com a cunhagem de 
uma moeda corrente comemorativa de 2 Euro.
A face nacional desta moeda, criada pelo escultor 
Fernando Fonseca, apresenta uma nau portugue‑
sa e o topo de uma habitação tradicional timoren‑
se, elementos que fazem parte da iconografia de 
cada um dos países.

JUNHO

Série Rainhas da Europa — D. Isabel de Portugal

A moeda alusiva a D. Isabel de Portugal (1503-1539), 
Imperatriz do Sacro Império Romano‑Germânico 
por via do casamento com Carlos V, dá conti‑
nuidade à série de moedas intitulada «Rainhas 
da Europa», que pretende retratar Princesas de 
Portugal que reinaram na Europa. 
Desenhada pelo escultor Hugo Maciel, a moeda 
exibe no anverso elementos relativos ao Sacro 
Império Romano‑Germânico e no reverso a figu‑
ra de D. Isabel, inspirada no retrato da imperatriz 
pintado por Ticiano.

Valor facial: 5 Euro
Autor: Hugo Maciel
Limite de emissão: 2500 em ouro (proof), 2500 em prata (proof) 
e 75 000 em cuproníquel (normal)

Valor facial: 2 Euro
Autor: Luc Luyx/Fernando Fonseca
Limite de emissão: cuproníquel/latão 10 000 (proof), 
10 000 (BNC) e 500 000 (normal)
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SETEMBRO

Série Etnografia Portuguesa 
– Colchas de Castelo Branco

A terceira moeda da série Etnografia Portuguesa, 
da autoria dos escultores Isabel Carriço e Fernando 
Branco, é alusiva às «Colchas de Castelo Branco» 
e seus magníficos bordados, fruto de um saber 
transmitido ao longo de gerações, com raízes per‑
didas no tempo.
Esta moeda dá assim continuidade a uma série 
criada pela INCM, em colaboração com o Museu 
Nacional de Etnologia, com o intuito de colocar 
em evidência alguns elementos da cultura tradi‑
cional que compõem a nossa identidade.

OUTUBRO

Moeda Jogos Olímpicos Rio 2016 
– A Preparação

Para outubro está prevista a emissão de uma moeda 
desenhada pela artista plástica Joana Vasconcelos, 
que aceitou o desafio lançado pela INCM de criar 
uma moeda alusiva aos Jogos Olímpicos, o maior 
evento desportivo do mundo, que em 2016 terá lu‑
gar no Rio de Janeiro.

Valor Facial: 2,50 Euro
Autora: Joana Vasconcelos
Limite de emissão: 2500 em prata (proof) 
e 150 000 em cuproníquel (normal)

30 Anos da Bandeira da Europa

Em 2015, a bandeira da União Europeia celebra 
30 anos de existência, um marco histórico que vai 
ser assinalado com a emissão conjunta de uma 
moeda comemorativa de 2 Euro.
O desenho desta moeda vai resultar de um con‑
curso promovido pela Comissão Europeia e diri‑
gido a todas as casas da moeda da zona euro, ex‑
tensível às casas da moeda dos restantes Estados 
membros da União Europeia, que poderão tam‑
bém apresentar as suas propostas.
Depois de selecionadas as cinco melhores propos‑
tas de design, estas serão submetidas a uma vota‑
ção online aberta a todos os cidadãos da União 
Europeia, que irá decorrer durante o mês de maio, 
para eleger o desenho final da moeda.

Valor Facial: 2 Euro
Autor: Luc Luyx/ Projeto Europeia

NOVEMBRO

Uma Moeda Uma Causa — Alterações 
Climáticas ‑ «O Clima é Connosco»

As Alterações Climáticas são uma das maiores 
ameaças ambientais, sociais e económicas que o 
planeta e a humanidade enfrentam na atualidade, 
causadas sobretudo pela atividade humana, no‑
meadamente pela exploração excessiva dos recur‑
sos naturais e pela emissão de gases com efeito 
de estufa.
Com o intuito de chamar a atenção para este 
grave problema e para a necessidade de imple‑
mentar políticas e medidas destinadas a reduzir 
os seus impactos negativos, a INCM irá cunhar 
uma moeda, integrada na série Uma Moeda Uma 
Causa, da autoria do escultor José Aurélio. Parte 
da receita resultante da venda desta moeda rever‑
terá  para uma Organização Não Governamental 
de Ambiente (ONGA), a designar mediante pro‑
cedimento concursal promovido pela Agência 
Portuguesa do Ambiente.

Valor Facial: 2,50 Euro
Autor: José Aurélio
Limite de emissão: 2500 em prata (proof) 
e 100 000 em cuproníquel (normal)

Valor facial: 2,50 Euro
Autores: Isabel Carriço e Fernando Branco
Limite de emissão: 2500 em ouro (proof), 2500 em prata (proof) 
e 100 000 em cuproníquel (normal)



26      BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A. BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A.      27

PLANO EDITORIAL 2015

A criação do Prémio INCM/Vasco Graça Moura para poesia iné‑
dita portuguesa é uma das novidades do Plano Editorial para 
2015, que foi apresentado ao público, no dia 6 de fevereiro, na 
Biblioteca da Imprensa Nacional.
Além do Prémio, cujo regulamento e júri deverão ser conheci‑
dos até final de abril, foi também anunciado o relançamento da 

coleção Plural, uma coleção emblemática criada por Graça Moura quando 
integrou a administração da INCM, na década de 1980, agora exclusivamen‑
te dedicada à poesia, prevendo-se a edição de quatro livros por ano, sendo 
um deles o título premiado.
Entre as novidades previstas para este ano, destaca‑se ainda a coleção 
Pessoana, dedicada à vida e obra de Fernando Pessoa, que será dirigida pelo 
Professor Ivo de Castro, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 
e uma nova coleção dedicada à história contemporânea de Portugal, dirigi‑
da por Fernanda Rollo, presidente do Instituto de História Contemporânea.

«COMPROMISSO COM A LÍNGUA  
E A CULTURA PORTUGUESA»

Durante a apresentação do Plano Editorial, Rui 
Carp, presidente do Conselho de Administração 
da INCM, sublinhou que «a programação edito‑
rial da empresa assume, mais uma vez, um claro 
compromisso com a língua e a cultura portugue‑
sa» e que os 58 novos títulos de chancela INCM 
previstos para o ano, bem como um conjunto de 
parcerias editoriais com outras entidades, «resul‑
tam desse compromisso».
Rui Carp salientou ainda que a programação edi‑
torial da empresa «não pretende retirar espaço 
aos editores privados, mas fundamentalmente re‑
forçar o gosto de ler e escrever, mais e melhor,» 
e que, além da promoção da língua e da cultura 
portuguesa, «a empresa está empenhada na sus‑
tentabilidade económica da sua função editorial, 
refletindo sobre a oportunidade e os custos dos 
títulos que publica».
Na área da poesia, onde, segundo Rui Carp, «fal‑
ta espaço editorial», além da publicação de iné‑
ditos prevista para este ano, serão publicadas as 
obras poéticas da Marquesa de Alorna e a poesia 
de Sá de Miranda, renovando a edição histórica 
de Carolina Michaelis de Vasconcelos.

«REGRESSO  
AO ESSENCIAL»

O Plano Editorial da INCM representa um «regres‑
so ao essencial» da função de promoção da língua 
e da cultura, centrando-se sobretudo nos autores 
clássicos portugueses, com destaque para as edi‑
ções críticas de Fernando Pessoa, Eça de Queirós, 
Camilo Castelo Branco e Almeida Garrett e para 
a Biblioteca de Autores Portugueses, que este ano 
serão enriquecidas com novos títulos.
Nesse âmbito, destaca-se também a Biblioteca 
Fundamental da Literatura Portuguesa, dirigi‑
da pelo Professor Ivo de Castro, da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, estando progra‑
mada a edição de Camões, de Almeida Garrett, As 
Pupilas do Senhor Reitor, de Júlio Dinis, Nome de 
Guerra, de Almada Negreiros, e Menina e Moça, 
de Bernardim Ribeiro, entre outras obras.
Outra aposta renovada é a coleção Grandes Vidas 
Portuguesas, dirigida ao público infantojuvenil 
e editada em parceria com a Pato Lógico, estan‑
do prevista a publicação das biografias do com‑
positor e pintor Alfredo Keil, do cônsul Aristides 
de Sousa Mendes, da ativista republicana e dos 
direitos das mulheres Ana de Castro Osório e 
do primeiro presidente da Fundação Calouste 
Gulbenkian, Azeredo Perdigão.
Quanto a reedições, está prevista a do Dicionário 
de Eça de Queiroz, de Alfredo Campos de Matos, 
bem como das obras Origens da Imprensa em 
Portugal, de Artur Anselmo, e Os Universos da 
Crítica, de Eduardo Prado Coelho.
Dando continuidade à Colecção D, dedicada aos 
designers portugueses de várias gerações, com 
especial atenção aos criadores contemporâneos, 
este ano está prevista a publicação de dois livros 
dedicados aos trabalhos de Roberto Nobre e de 
Sebastião Rodrigues.
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MÚSICA ÍNTIMA NA BIBLIOTECA

Após a apresentação do Plano Editorial, a Biblioteca 
da Imprensa Nacional foi palco de um concerto de 
música de câmara, aberto ao público, intitulado 
Música Íntima, com peças de Franz Schubert in‑
terpretadas pelos solistas Alexêi Tolpygo e Ágnes 
Sárosi (violinos), Irma Skenderi (viola) e Nuno 
Abreu (violoncelo), da Orquestra Metropolitana 
de Lisboa.

PRINCIPAIS EDIÇÕES DE 2015

Biblioteca Fundamental 
da Literatura Portuguesa
Camões, de Almeida Garrett
As Pupilas do Senhor Reitor, de Júlio Dinis
Nome de Guerra, de Almada Negreiros
Obras Poéticas, da Marquesa de Alorna
Menina e Moça, de Bernardim Ribeiro
O Livro de Cesário Verde. Cânticos do Realismo

Edição Crítica de Eça de Queirós 
O Mistério da Estrada de Sintra
Os Maias

Edição Crítica de Camilo Castelo Branco 
A Sereia
As Novelas do Minho
A História de Gabriel Malagrida, de Paul Mury 
Tradução e prefácio de Camilo Castelo Branco

Edição Crítica de Fernando Pessoa
Poemas de Alberto Caeiro

Pessoana
Uma Admiração Pastoril pelo Diabo (Pessoa 
e Pascoaes), de António M. Feijó
Poemas de Ricardo Reis

Edição Crítica de Almeida Garrett
Fragmentos Romanescos de Almeida Garrett
Correspondência de Garrett para Rodrigo 
da Fonseca Magalhães

Biblioteca de Autores Portugueses
Os Universos da Crítica, de Eduardo Prado Coelho
Poesia, de Sá de Miranda

Biblioteca de Autores Clássicos
Tragédias (vol. ii), de Eurípedes 
Comédias (vol. iii), de Aristófanes 
Categorias / Da Interpretação, de Aristóteles
Meteorológicos, de Aristóteles

Grandes Vidas Portuguesas
Ana de Castro Osório — A Mulher que Votou 
na Literatura, de Carla Maia de Almeida e Marta 
Monteiro
Aristides de Sousa Mendes — Um Homem 
de Coragem, de José Jorge Letria e Alex Gozblau
Alfredo Keil — O Filho do Alfaiate, de José Fanha 
e Susana Carvalhinhos
Azeredo Perdigão — Um Encontro Feliz, de António 
Torrado e Susa Monteiro

Colecção D
Roberto Nobre
Sebastião Rodrigues
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OS MAIS VENDIDOS - 1.O TRIMESTRE

LIVROSMOEDAS

Ano Internacional 
da Agricultura Familiar (BNC)
Hélder Baptista

Toda a Memória do Mundo, 
parte um
Daniel Blaufuks

Revista Património n.º 2
Vários autores

A Coleção Franco Maria Ricci
Vários autores

Fernando Pessoa — Série 
Portugal Universal (ouro FDC)

Eloísa Byrne

O Fado — Série Património 
Imaterial da Humanidade 
(prata proof)

Andreia Pereira
“ ESTAMOS  

CÁ PARA  
COLABORAR  
COM TODAS  
AS ÁREAS” 
VIGILANTES DA INCM

ENTREVISTA
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A segurança do ambiente onde se desenvolve a atividade da 
INCM é alvo de particular atenção e está assente num plano 
abrangente e transversal a todas as áreas da empresa, que 
integra um conjunto de medidas de segurança física, lógica, 
de pessoal e administrativas.
As atividades mais sensíveis   são desenvolvidas em  zonas 

de alta segurança, com vários perímetros distintos entre si, que aumentam 
progressivamente os seus níveis de exigência e de controlo, acompanhando 
o grau de segurança dos trabalhos que aí se realizam.
Por esse motivo, a circulação de pessoas e bens dentro das instalações é con‑
dicionada e obedece a um conjunto de normas e procedimentos rigorosos, 
sendo acompanhada por agentes policiais e por vários profissionais ligados 
à segurança.
Entre estes profissionais estão os vigilantes da INCM, responsáveis por con‑
trolar o acesso de pessoas, mercadorias e veículos dentro da empresa e pelo 
manuseamento de sistemas eletrónicos de segurança, zelando também pela 
integridade e segurança das instalações.
A sua atividade profissional permite‑lhes conhecer os espaços da empresa 
como ninguém e faz com que, muitas vezes, ao contactar diariamente com 
vários elementos externos, sejam eles o «rosto visível» da INCM.
Para conhecer melhor esse trabalho, fomos conversar com dois vigilantes da 
INCM, o Armando Vieira e o Raul Ferreira, que nos contaram, dentro do que 
é possível revelar, um pouco sobre o seu dia a dia na empresa.

VIGILANTES DA INCM

Matriz [M] Podem contar‑nos quando e como se tornaram 
vigilantes da INCM?

ArmANDO VIEIRA [AV] Entrei em 1990 através de uma empresa de se‑
gurança, a Visolimpe, que fazia cá serviço. Em 1993 essa empresa fa‑
liu e eu passei para a empresa Grupo 8, que passou a realizar o ser‑
viço de segurança nas portarias. Em 1995 o então chefe de divisão 
de Segurança da INCM, Sr. Tasso de Figueiredo, como já conhecia o 
meu trabalho, perguntou-me se eu estava interessado em tornar-me 
vigilante da casa e eu aceitei. 
Raul Ferreira [RF] O meu percurso é muito idêntico ao do Armando. 
Entrei um pouco depois, em 1993, pela Visolimpe, que faliu logo a se‑
guir. Entretanto, o Grupo 8 ganhou o concurso e eu, automaticamen‑
te, passei a ser vigilante dessa empresa. Estive cerca de cinco anos 
como vigilante do Grupo 8, até 1998. Como na equipa de vigilantes 
da INCM precisavam de mais um elemento, devido à aposentação de 
um deles, o Sr. Tasso de Figueiredo convidou‑me para entrar para os 
quadros da casa e eu candidatei-me, fui à entrevista e entrei.

[M] Tiveram algum tipo de formação específica para poderem 
ser vigilantes?

[AV] Quando entrei para a Visolimpe não tive qualquer tipo de for‑
mação, num dia fui à firma, onde me deram a farda, e no dia a seguir 
apresentei‑me ao serviço na INCM. Mais tarde, quando entrei para 
a casa, também não houve nenhum tipo de formação específica, 
porque, na altura, os vigilantes não eram credenciados. A formação 
foi sendo feita on job. Só há cerca de dois anos é que passámos a ser 
credenciados e aí foi necessário fazer formação para podermos ter 
o cartão profissional de vigilante do Ministério da Administração 
Interna. Se calhar vem daí, da falta de formação, a má impressão que 
as pessoas tinham da segurança. Atualmente já não é qualquer um 
que é vigilante, é necessária uma formação específica, de acordo 
com a Lei n.º 34/2013, de 16 de maio, pela qual a segurança se rege.
[RF] No entanto, ao longo dos anos, tivemos outro tipo de ações de for‑
mação, por exemplo na área da higiene e segurança, na área do com‑
bate e extinção de incêndios, até na área da informática, entre outras.

[M] O vosso trabalho é muito exigente?
[AV] É mais exigente a nível psicológico. Por exemplo, estar fecha‑
do durante oito horas numa sala a gerir sistemas de segurança, a 
fazer autorizações ou a fazer cartões pode ser um bocado cansa‑
tivo. Neste momento, como estou mais na sala de segurança, é o 
que eu costumo fazer. Torna‑se cansativo porque é muito tempo a 
olhar para o computador e para vários monitores. Há alturas em que 
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aparece muita coisa para fazer ao mesmo tempo. É preciso gerir e 
ver o que é mais prioritário. É mais cansativo nesse aspeto.
[RF] Mas, de um modo geral, nunca estamos sempre a fazer a mesma 
coisa. Circulamos muito dentro da empresa, acompanhamos tudo o 
que é saída de documentos com mais segurança, como o passaporte 
ou o cartão de cidadão, e, na parte da moeda, acompanhamos os car‑
regamentos, quando saem para o Banco de Portugal, e acompanha‑
mos os movimentos internos, quando a moeda sai para o armazém 
ou para a casa forte. Às vezes vêm carros blindados entregar certos 
materiais e nós também acompanhamos, damos a nossa colaboração. 

[M] Sentem que as pessoas têm mais facilidade em lidar 
convosco do que com os vigilantes externos? 

[RF] Sem dúvida, as pessoas aceitam melhor as nossas indicações do 
que as indicações do pessoal externo, talvez porque somos colegas. 
[AV] Eles também funcionam um bocado com a nossa supervisão.
[RF] Os vigilantes externos estão encarregues, sobretudo, das porta‑
rias, dentro das diretrizes deles. Eles têm que nos comunicar qual‑
quer situação que os transcenda. Nesses casos nós é que tomamos 
conta da situação. 

[M] Como é que é a vossa relação com a força policial que 
está cá na empresa?

[AV] O relacionamento com a Polícia é normal. Nós tentamos inte‑
ragir uns com os outros. Eles têm cá a esquadra, mais por causa da 
segurança do perímetro, embora também deem acessos e vigiem o 
interior a partir do bloco de segurança, aliás, na gráfica, além dos vi‑
gilantes da INCM, a existência de uma força de segurança exterior 
era uma das exigências da VISA.

[RF] Eles têm as coordenadas deles, através da esquadra, e nós te‑
mos as nossas. Cada um tem o seu serviço e colaboramos muito uns 
com os outros para que tudo corra bem.

[M] Quais são as maiores dificuldades com que se deparam 
no exercício da vossa profissão?

[AV] A maior dificuldade é a falta de aceitação das imposições de se‑
gurança por algumas pessoas, embora isso tenha melhorado muito 
ao longo dos anos. Por exemplo, quando foram colocadas câmaras 
de vigilância tivemos que explicar às pessoas que aquilo era para as 
proteger. A câmara não está ali para ver o que as pessoas estão a fa‑
zer, se estão a roubar ou se estão a fazer alguma coisa que não devem. 
A câmara está ali para, caso surja algo de errado, as pessoas estarem 
protegidas e poderem provar que não fizeram nada de mal. Neste 
momento já é normal, as câmaras estão lá e as pessoas já nem ligam. 
[RF] Neste momento já se aceita mais a segurança, já se vê com outros 
olhos o papel do vigilante. Mesmo assim, algumas vezes, parece que 
o vigilante está ali para colocar entraves. Há um bocado essa ideia. 
O vigilante não está cá para facilitar, isso também não. Estamos cá 
para colaborar com todas as áreas dentro das regras de segurança 
que estão impostas e, por vezes, as pessoas não compreendem isso. 
[AV] A segurança só se nota quando alguma coisa falha, porque 
quando está tudo bem ninguém diz nada, não se dá conta da segu‑
rança. Há um bocado a ideia de que a segurança só atrapalha, mas 
a ideia da segurança não é atrapalhar é ajudar. É também graças à 
segurança que a INCM tem uma imagem forte no mercado, de acor‑
do com o slogan «O valor da Segurança». 

Armando Vieira

Raúl Ferreira
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[M] O que é que é necessário para ser um bom vigilante?
[RF] Para já, na minha ótica, é preciso ser muito responsável e gostar 
muito daquilo que se faz. Hoje em dia está tudo automatizado, mas 
há uns anos, quando se introduziram algumas novidades tecnológi‑
cas, quer ao nível da vigilância quer ao nível dos sistemas, não foi 
fácil lidar com isso. É preciso ser muito cuidadoso com os horários, 
ser pontual, porque nós é que abrimos e fechamos o edifício. Por 
exemplo, se não abrirmos as portas a horas, fica tudo à espera, des‑
de funcionários a fornecedores.
[AV] Tem que haver muita diplomacia também. É preciso saber lidar 
com toda a gente, porque as pessoas não têm todas o mesmo feitio. 
Às vezes temos que ser um pouco psicólogos e amenizar as coisas 
com algum humor.

[M] Dentro daquilo que podem revelar, lembram‑se de alguma 
situação difícil ou insólita que possam relatar?

[AV] Lembro-me que uma vez, na entrada principal, entrou lá um senhor 
que começou a ser incorreto e um pouco agressivo. Eu não me chateei 
nem me exaltei, fui chamar o agente da polícia que estava à porta e o 
senhor acabou por se acalmar de imediato. Já aconteceu também, na 
entrada das viaturas, pedir a identificação a algumas pessoas e estas 
dizerem que não a têm. Nós dizemos que não podem entrar sem iden‑
tificação, perguntamos‑lhes como é que podem andar a conduzir sem 
documentos e as pessoas ficam chateadas, o que é um bocado caricato.

[M] Costumam sentir que «dão a cara» pela empresa? Como 
é que lidam com isso?

[AV] Nós somos um pouco a imagem da empresa, porque muitas ve‑
zes somos os primeiros a contactar com as pessoas.
[RF] Na formação que tivemos realçam muito a importância desse 
aspeto, de sabermos lidar com as pessoas. Por exemplo, quando falta 
a razão às pessoas ou quando elas se exaltam, nós temos que saber 
lidar com isso e manter a calma. 
[AV] Às vezes as pessoas são encaminhadas para aqui por outras enti‑
dades e são mal informadas. Quando estão à espera de algum docu‑
mento, por exemplo, por vezes perdem a paciência e aparecem aqui 
exaltadas. Nós temos que manter a calma e informá-las que a INCM 
apenas fabrica os documentos, não somos a entidade emissora, por 
isso devem dirigir-se ao sítio onde efetuaram o respetivo pedido, quer 
seja o cartão de cidadão, o passaporte ou a carta de condução. As pes‑
soas, normalmente, compreendem e aceitam isso.

[M] O vosso trabalho é feito por turnos?
[RF] Nós fazemos dois turnos. Durante a noite é a Polícia que fica 
responsável. Abrimos o edifício de manhã, às 7.30 h, e depois temos 
sempre um elemento, que vai rodando entre nós, que fecha o edifício 
às 00.30 h, desliga o que for necessário, ao nível da iluminação e das 
águas, e depois entrega as chaves na Polícia, que está cá 24 horas 
por dia. Por exemplo, se houver algum alarme de fogo que dispare 
durante a noite a Polícia tem autoridade para intervir e depois fa‑
zer o relatório da situação. Se acontecer durante o nosso horário de 
serviço somos nós que tomamos conta da ocorrência e fazemos o 
respetivo relatório.

[M] Vocês têm que efetuar muitos relatórios?
[RF] Todos os dias fazemos relatórios e, muitas vezes, fazemos vá‑
rios relatórios num só dia. Até para as visitas de estudo das escolas, 
que ocorrem dentro das nossas instalações, é necessário fazer um 
relatório com o número de pessoas, o nome da instituição a que 
pertencem, etc. Temos que fazer relatórios de saída de moeda, de 
cartões bancários, de documentos de identificação, etc.
[AV] Há um relatório geral e há relatórios específicos para cada situação.
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[M] Sentem que as pessoas dão valor ao vosso trabalho?
[AV] Ultimamente já dão mais.
[RF] Essa é talvez a parte mais negativa, se bem que todas as pro‑
fissões têm aspetos positivos e negativos. Acho que esse é o pon‑
to menos bom da nossa profissão, ainda há pessoas que têm uma 
opinião negativa, porque acham que o vigilante «tem a mania que 
manda nisto», acham que temos poder a mais e que às vezes abu‑
samos desse poder. Algumas pessoas pensam assim, mas isso tem 
vindo a melhorar. Há regras e normas que é preciso cumprir e há 
também hierarquias, não somos nós que as inventamos.
[AV] Acho que isso também tem a ver com o facto de as chefias valo‑
rizarem ou não o nosso trabalho superiormente. Se calhar, ao longo 
dos anos, estivemos um bocado esquecidos.

[M] Sentem‑se realizados na vossa profissão?
[AV] Eu gosto do trabalho da segurança, porque nos dá uma certa 
liberdade de movimentos, de andarmos pelo edifício e de fazermos 
várias coisas diferentes ao longo do dia. Não me vejo a fazer outra 
coisa daqui a uns anos.
[RF] É como diz o Armando, no nosso serviço há sempre coisas novas. 
Poucos devem conhecer o edifício como nós o conhecemos, quer a 
nível fabril quer a nível administrativo. E depois, o facto de andarmos 
quase sempre em movimento é bom para o nosso dia a dia, até 
para a parte psicológica. O nosso serviço é muito diversificado e eu 
gosto disso. Se tivesse menos uns anos talvez pensasse em ir para ou‑
tra área, mais a pensar na parte da remuneração, porque, em termos 
de realização pessoal, sinto‑me realizado a fazer aquilo que faço.

Queremos que os leitores 
do Matriz sejam parte ativa 
do seu projeto editorial e 
nos enviem as suas opiniões, 
sugestões e críticas para 
publicação neste espaço.

Apenas serão publicados textos (até 300 palavras) 
devidamente assinados pelos seus autores, não 
sendo admitidos conteúdos ofensivos, difama‑
tórios ou que de alguma forma diminuam os di‑
reitos, liberdades e garantias consagrados na lei. 
O Matriz pertence a todos, por isso participe e en‑
vie a sua opinião para matriz@incm.pt.

CORREIO DO LEITOR

O  V A L O R  D O  D I Á L O G O

Este espaço foi criado por sugestão dos leitores do 
Matriz. Foi com base nas sugestões de melhoria re‑
colhidas no ano transato, durante as reuniões de 
focus group que avaliaram o nosso boletim interno 
e onde estiveram representadas pessoas de todas 
as áreas da empresa, que, na última edição, decidi‑
mos avançar com este espaço aberto a todos quan‑
tos queiram dar a conhecer a sua opinião.
A INCM é uma comunidade composta por várias 
pessoas, logo por várias opiniões e modos de pen‑
sar, nem sempre convergentes. Porém, acredito 
que a diversidade de opiniões permite construir di‑
álogos mais ricos e profícuos, fazendo sobressair o 
mais importante, ou seja, aquilo que nos une.
Estamos a contar com o contributo dos leitores 
para fazer deste um espaço aberto, livre e constru‑
tivo, onde todos têm direito de usar a palavra e de 
expressar as suas ideias sem receio.
Comunicar é colocar em comum, é partilhar, um 
processo essencial ao ser humano e à vida em co‑
munidade, onde, à semelhança do tango, «são pre‑
cisos dois para poder dançar». — O diretor.
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Paulo Duarte

Paulo Duarte trabalha atualmente na 
Direção de Planeamento e Controlo 
de Gestão, no entanto, os 23 anos que
conta ao serviço da INCM foram passados 
quase na totalidade a trabalhar como 
técnico editorial de pré‑impressão na área 
das publicações oficiais.

E
ntretanto, além do trabalho que executa na empresa, Paulo Duarte 
partilha uma paixão com muitos outros colegas — a fotografia — um 
interesse que despertou há cerca de dois anos e que, com muitas 
horas de dedicação, tem vindo a desenvolver.
A fotografia é encarada por Paulo Duarte como uma atividade que, 
além de lhe dar um enorme prazer, o ajuda a descontrair nos mo‑

mentos de lazer.
Apesar de não possuir qualquer tipo de formação na área da fotografia, o seu 
trabalho tem vindo a fazer-se notar nos vários concursos fotográficos em que 
participou, tendo tido várias vezes a foto do dia e ganho menções honrosas em 
páginas de fotografia internacionais do Facebook e estando várias vezes nas 
escolhas mensais das fotos da página Canon Portugal. Foi também membro 
do júri da exposição fotográfica Fansof Cascais.
Depois de ter sido premiado pela melhor foto tema livre (votação online e 
júri) e pelo melhor conjunto de fotos no concurso fotográfico promovido pelo 
GDCTINCM no ano passado e com o 2.º lugar ( júri) e o melhor conjunto de 
fotos na edição deste ano, vamos deixar de poder ver os trabalhos de Paulo 
Duarte nas próximas edições deste concurso, uma vez que foi convidado para 
integrar o júri do mesmo.
No entanto, quem quiser conhecer ou acompanhar o trabalho deste nosso 
colega pode segui-lo na página LeosPhotos no Facebook https://www.face‑
book.com/Paulo.Duarte.Photography ou através do website https://500px.
com/paulosduarte.

ARTE DE QUEM TRABALHA

PAIXÃO
PELA
FOTOGRAFIA
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RECURSOS HUMANOS

dez/14 dez/13 dez/12

Homens (a) 344 349 361

% 53% 52% 52%

Mulheres (a) 307 316 329

% 47% 48% 48%

Total 651 665 690

FORMAÇÃO

Dando continuidade ao investimento em forma‑
ção profissional e qualificação, a INCM desenvol‑
veu em 2014 um alargado conjunto de projetos, a 
maioria dos quais através do Plano de Formação 
2014, cuja taxa de cumprimento foi superior a 80 %.
Como principais indicadores destacam‑se:

‑ Mais de 100 projetos de formação e qualificação 
realizados, com 750 participações;
‑ Mais de 9 000 horas de formação e qualificação; e
‑ Um investimento superior a 69 000,00€.

O Plano de Formação (PF) para 2015 continuará 
com o objetivo de elevar as competências dos(as) 
trabalhadores(as) da INCM.
O lema «o valor da aprendizagem» orientará a for‑
mação e qualificação da INCM em 2015, estando to‑
dos convidados a consultar o plano de formação que 
está disponível na intranet, na página da formação.

 
SABE QUANTOS SOMOS? PROTOCOLO ENTRE A INCM 

E O TRIBUNAL DE CONTAS

O aproveitamento de sinergias para o Estado, que
poderá advir da cooperação entre várias entidades,
tem levado a INCM a celebrar protocolos para 
permitir a utilização dos seus refeitórios por tra‑
balhadores de outras entidades públicas, em de‑
terminadas condições e sempre salvaguardando 
que daí não resultam incómodos para os traba‑
lhadores da INCM, como foi o caso do protocolo 
com a Procuradoria-Geral da República, que vigo‑
ra desde finais de 2011.
Atento o sucesso da cooperação, foi celebrado um
protocolo com o Tribunal de Contas, o qual faculta
o acesso dos seus trabalhadores ao refeitório da 
Casa da Moeda.
O protocolo entrou em vigor em 2 de janeiro tran‑
sato, tendo‑se verificado que o número de utentes
do Tribunal tem vindo sempre a crescer.

PRÉMIO DE INCENTIVO À ASSIDUIDADE

Com o objetivo de descriminar de forma positiva 
os trabalhadores que se evidenciaram na vertente 
da assiduidade, foi criado e atribuído pela primei‑
ra vez, em dezembro de 2014, um prémio de incen‑
tivo à assiduidade.
A bonificação da assiduidade confere prémios de 
diversa natureza, como seja a concessão de dis‑
pensas, oferta de vales de compras ou entradas 
para atividade de lazer.
De acordo com o critério da validação da assidui‑
dade serão catorze os trabalhadores abrangidos 
em cada mês, em função do rácio corrigido de 1/50 
trabalhadores, num cômputo anual de 168.

Trabalhadores distinguidos em dezembro:
Ricardo Costa (QEL)
Maria Antónia Chora (DMK)
Bruno Santos (SMO)
Tiago Guedes(DFG)
Paulo Alves (DFG)
Susana Costa (UGF)
Pedro Marques (UGF)
Marco Silva (UGF)
Fernando Salgueiro (UGF)
Pedro Rodrigues (UPB)
Sérgio Oliveira (UPB)
Jorge Manuel Castro (UCO)
Ana Alves (UCO)

Trabalhadores distinguidos em janeiro:
David Almeida (DGF)
Nuno Silva (DMK)
Sílvia Maurício (DMK)
Domingos Félix (DRH)
Álvaro Ferreira (DSA)
Cristina Ferreira (UCO)
Luísa Martins (UCO)
Alexandra Alves (UGF)
Cláudia Malaco (UGF)
Haiti Barros (UGF)
Jorge Fonseca (UGF)
Fernanda Labela (UPB)
Maria Amélia Costa (UPB)

Trabalhadores distinguidos em fevereiro:
Catarina Sequeira (DRH)
Luís Ferreira (DCM)
Raúl Ferreira (DSA)
Isabel Abreu (DJU)
Rui Vicente (SLG)
Hugo Silva (UGF)
José Canoilas Silva (UGF)
João Carlos Dias (UGF)
Miguel Fraga (UGF)
Paula Marques (DCM)
João Caseiro (DCM)
José Fernando Silva (UCO)
Gabriela Magalhães (UCO)

Trabalhadores distinguidos em dezembro



44      BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A. BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A.      45

KIT BEBÉ INCM

Teve lugar no passado dia 4 de fevereiro mais uma 
cerimónia de entrega, pelo conselho de adminis‑
tração, do Kit Bebé INCM aos bebés nascidos no 
último trimestre de 2014.
Na cerimónia estiveram presentes três colabora‑
dores, dois dos quais acompanhados pelas suas 
bem-dispostas bebés.

CONCURSO RESPONDA E GANHE

Teve lugar, no final de dezembro de 2014, a segun‑
da edição do concurso Responda e Ganhe cujo 
objetivo é dar a conhecer factos relevantes da 
vida da INCM, em cujo regulamento foram intro‑
duzidas algumas alterações, as quais se reportam 
à forma como se pode concorrer, bem como à es‑
colha do premiado.
A trabalhadora premiada, com um vale de com‑
pras no valor de 100 €, foi Luciana Policarpo da 
DFI, que respondeu acertadamente às duas ques‑
tões colocadas, que foram:

O passaporte português (PEP) que é produzido 
e personalizado na INCM representou uma mu‑
dança tecnológica nos processos de produção e 
de personalização de documentos eletrónicos de 
identificação. Em que ano ocorreu a cerimónia de 
lançamento do PEP?
Quem foi o 1.º diretor da Imprensa Nacional de‑
pois de proclamada a República?

LICENÇA PARENTAL

O gozo da licença de parentalidade pelo pai tem 
vindo a ser cada vez mais frequente e para incen‑
tivar o seu gozo foi distribuído um folheto com 
informação específica sobre os direitos dos pais, 
aquando do nascimento dos filhos/as, consulte: 
 
 

AÇÃO DE VOLUNTARIADO - JANTAR 
COMUNITÁRIO

«Conhecemo-los pelas suas necessidades; e se os 
conhecêssemos pelo nome?»

Decorreu no dia 4 de fevereiro a ação de volunta‑
riado «Jantar Comunitário», um projeto de soli‑
dariedade social e voluntariado criado pelo mo‑
vimento Serve the City, que existe em Portugal 
desde 2007, o qual organiza e mobiliza grupos de 
voluntários de todas as proveniências e convic‑
ções para servir a cidade de Lisboa, sob o lema 
«Conhecemo‑los pelas suas necessidades; e se os 
conhecêssemos pelo nome?»
Estes jantares pretendem ser um espaço de con‑
vívio e partilha, para cerca de 150 pessoas vul‑
neráveis da cidade, e contam, igualmente, com o 
apoio do GRACE — Grupo de Reflexão e Apoio à 
Cidadania e das suas empresas associadas, como 
é o caso da INCM.
Neste jantar estiveram presentes 40 colaboradores 
voluntários da INCM, num total de 60 participantes.
Tratou-se de uma experiência enriquecedora, 
onde o trabalho de equipa se destacou. 
No final da noite foi unânime o sentimento de 
missão cumprida.
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APOSENTAÇÕES

PROLE

Gil Manuel Rodrigues
(DCM)

ADMISSÕES

Luís Miguel Alves Lopes Salvador Alberto  
Admitido em dezembro de 2014 para 
exercer funções na UGF como Técnico 
Impressão de Artes Gráficas H

Tiago Filipe Baptista Fernandes  
Admitido em dezembro de 2014 para 
exercer funções na UGF como Técnico 
Impressão de Artes Gráficas H

João Luís Fortunato Faria 
Admitido em fevereiro de 2015 para 
exercer funções na UGF como Técnico 
de Personalização I

Hugo Miguel Nunes Fanica  
Admitido em março de 2015 para exercer 
funções na UMD como Moedeiro I

Jorge Manuel Rego Soeiro   
Admitido em março de 2015 para exercer 
funções na UMD como Moedeiro I

João Carlos Major Moreira  
Admitido em março de 2015 para exercer 
funções na UMD como Moedeiro I

Sérgio Filipe Dos Santos Pinto  
Admitido em março de 2015 para exercer 
funções na UGF como Técnico de  
Personalização I

Mafalda Sofia Gonçalves Lopes 
Monteiro de Melo 
Admitida em março de 2015 para exercer 
funções na UGF como Técnica de  
Pré‑Impressão H

Sérgio Paulo Tavares Marques Teixeira 
Admitido em fevereiro de 2015 para 
exercer funções na UGF como Técnico 
de Pré‑Impressão H

Nuno Miguel Campos Ferreira  
Admitido em fevereiro de 2015 para 
exercer funções na UGF como Técnico 
de Personalização I

Marcos André Lopes de Carvalho 
Admitido em março de 2015 para exercer 
funções na DPC como Técnico Superior 
Especialista D

Rui Guilherme Mendes Esteves Nogueira 
Admitido em abril de 2015 para exercer 
funções na DSI como Técnico Superior 
Especialista C

Susana Paula de Magalhães Panasco 
Admitida em abril de 2015 para exercer 
funções na DCM como Gestora de 
Produto B

Airton Edwardo Alves Lima Mendes 
Admitido em janeiro de 2015 para exercer 
funções na DSI como Técnico Superior 
Especialista C

Tânia Filipa Silvério Antunes Pinto Ribeiro 
Admitida em janeiro de 2015 para exercer 
funções na UPB como Técnico Superior 
Especialista D

Conforme foi recentemente noticiado, a Autorida‑
de Tributária e Aduaneira (AT) está a implemen‑
tar um sistema de controlo eletrónico mensal dos 
valores de IRS retidos na fonte pelas entidades 
patronais aos respetivos trabalhadores.
A fim de que não venham a surgir incómodos para 
os trabalhadores, vimos reafirmar a importância 
da atualização atempada de todos os dados pes‑
soais junto da DRH, quer os diretamente ligados 
à situação fiscal, como estado civil, número de ti‑
tulares de dependentes, quer ainda outros, como 
morada, nome, CV.

ATUALIZE OS SEUS DADOS PESSOAIS

José Carlos Jesus Pires (DCM) 
Iniciou o seu percurso na empresa em 
junho de 1980 e terminou em novembro 
de 2014

Luís Alberto Silva Tavares (UGF) 
Iniciou o seu percurso na empresa em 
novembro de 1977 e terminou em janeiro 
de 2015

João Manuel Santos Mateus (UMD) 
Iniciou o seu percurso na empresa em junho 
de 1980 e terminou em dezembro de 2014.

Manuel Mendes André (UGF) 
Iniciou o seu percurso na empresa 
em dezembro de 1972 e terminou em 
janeiro de 2015

Carlos Jorge Jesus Santos Lourenço (UPB) 
Iniciou o seu percurso na empresa em 
novembro de 1977 e terminou em fevereiro 
de 2015
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

O crime de violência doméstica pode definir-se como qualquer ação ou omis‑
são de natureza criminal entre pessoas que residam no mesmo espaço domés‑
tico ou, não residindo, sejam ex‑cônjuges, ex‑companheiro/a, ex‑namorado/a, 
progenitor de descendente comum, ascendente ou descendente e que inflija 
sofrimentos: Físicos, Sexuais, Psicológicos e Económicos. 

Este ciclo caracteriza‑se pela sua continuidade no tempo.

O ciclo da violência doméstica

A violência doméstica funciona como um sistema 
circular — o chamado Ciclo da Violência Domés‑
tica — que apresenta, regra geral, três fases:

1. Aumento de tensão: as tensões acumuladas no 
quotidiano, as injúrias e as ameaças tecidas pelo 
agressor criam, na vítima, uma sensação de peri‑
go eminente.
2. Ataque violento: o agressor maltrata física e 
psicologicamente a vítima; estes maus-tratos ten‑
dem a escalar na sua frequência e intensidade.
3. Lua‑de‑mel: o agressor envolve agora a vítima 
de carinho e atenções, desculpando‑se pelas agres‑
sões e prometendo mudar (nunca mais voltará a 
exercer violência).

Está a ser vítima?

Existem algumas questões que podem ajudar a 
pessoa a perceber se está a ser vítima do crime de 
violência doméstica, tais como:
 • Tem medo do temperamento do seu namorado 
ou da sua namorada?
• Tem medo da reação dele(a) quando não têm a 
mesma opinião?
• Ele(a) constantemente ignora os seus sentimentos?
• Goza com as coisas que lhe diz?
• Procura ridicularizá-lo(a) ou fazê-lo(a) sentir-se mal 
em frente dos seus amigos ou de outras pessoas?
• Alguma vez ele(a) ameaçou agredi-lo(a)? 
• Alguma vez ele(a) lhe bateu, deu um pontapé, em‑
purrou ou lhe atirou com algum objeto? 
• Não pode estar com os seus amigos e com a sua 
família porque ele(a) tem ciúmes? 
• Alguma vez foi forçado(a) a ter relações sexuais? 
• Tem medo de dizer «não» quando não quer ter re‑
lações sexuais? 
• É forçado(a) a justificar tudo o que faz? 
• Ele(a) está constantemente a ameaçar revelar o 
vosso relacionamento? 
• Já foi acusado(a) injustamente de estar 
envolvido(a) ou ter relações sexuais com outras 
pessoas? 
•  Sempre que quer sair tem que lhe pedir autorização?

Apesar de as mulheres sofrerem maiores taxas 
de violência doméstica este crime também viti‑
miza as crianças, as pessoas idosas e os homens.

Os números em Portugal

Entre 2004 e 2014 foram vítimas mortais do cri‑
me de violência doméstica 390 mulheres, sendo 
os principais agressores o marido, o companheiro 
ou alguém com quem estas possuíam uma rela‑
ção de intimidade. Está a ser vítima?

Apoio à vítima

Através da Linha Nacional de Emergência 112 
pode fazer a denúncia deste tipo de crimes ou 
apresentar queixa.
A APAV tem como missão apoiar as vítimas de 
crime, suas famílias e amigos.
É uma organização sem fins lucrativos e de volun‑ 
tariado que apoia, de forma qualificada e huma‑
nizada, vítimas de crimes através da sua Rede 
Nacional de Gabinetes de Apoio à Vítima e da 
sua Linha de Apoio à Vítima — 707 200 077 (dias 
úteis: 10 — 13h / 14 — 17h).
Os serviços da APAV são gratuitos e confidenciais.

O apoio é prestado nas seguintes vertentes:
• Apoio Jurídico
• Apoio Psicológico
• Apoio Social
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O TÉNIS DE MESA ESTÁ DE VOLTA  
AO GDCTINCM

Outrora modalidade emblemática no GDCTINCM,  
com conquistas de vários troféus e um número 
elevado de participação em competições de plano 
nacional, o ténis de mesa teve um esmorecimento 
na INCM. Eram várias as pessoas que praticavam 
a modalidade, ao ponto de serem formadas equi‑
pas masculinas e femininas. Pessoas como Adelino 
Cardoso Marques, Joaquim Duarte, António Mou‑
rinha, António Delgado, José Vermelho e Rogério 
Corrêa, Maria Cristina da Silva e Gabriela Gomes, 
entre tantos outros, são alguns dos nomes que cria‑
ram a história do ténis de mesa na INCM.
Para não deixar cair em esquecimento a importância 
que a modalidade teve no passado, o GDCTINCM, 
em colaboração com Vitor Carvalho, organizou o 1.º 
torneio de Ténis de Mesa do GDCTINCM em de‑
zembro de 2013 nas instalações da INATEL. O su‑
cesso do torneio e o feedback das críticas determi‑
naram a realização do 2.º torneio em novembro de 
2014. A realização destes eventos fizeram despertar 
o interesse dos participantes e serviu de alavanca 
para o reinício da secção. Neste momento temos o 
prazer de afirmar que a equipa voltou ao «ativo». 
A equipa é constituída por seis elementos e tem as 
portas abertas a mais interessados que a queiram in‑
tegrar. Os atletas são Vitor Carvalho, Vitor Cardoso, 
Vasco Ferreira, Fernando Saragaço, Rui Correia e 
Joaquim Duarte, que é o único elemento que faz a 
ponte entre o passado e o futuro da modalidade. 
No reinício da modalidade foi apresentado um 
projeto de desenvolvimento e formação de jogado‑
res. Este programa vai permitir aumentar o prazer 
pela modalidade através do aperfeiçoamento da 

GRUPO DESPORTIVO

componente técnica e dinamizar o espírito de ca‑
maradagem entre os atletas. Sob a orientação do 
Vitor Carvalho, que atualmente é jogador de ténis 
de mesa e treinador/formador de jogadores, a equi‑
pa está a realizar treinos nas instalações da Rua da 
Rosa. Para tal foi necessário adquirir material de 
treino, como uma mesa de competição, raquetas 
para os jogadores, bolas e acessórios. Os progra‑
mas de treino passam pela explicação e exemplifi‑
cação dos gestos técnicos, posições e posturas de 
jogo, controlo da bola e estratégias de jogo. 
A nível competitivo, a equipa vai participar nos 
campeonatos regionais da INATEL, nas competi‑
ções por equipas e individuais e tem como objeti‑
vo continuar a enriquecer a história da modalida‑
de no nosso GDCTINCM.

LANÇAMENTO DA OBRA DE ARISTÓTELES 
FRAGMENTOS DOS DIÁLOGOS  
E OBRAS EXORTATIVAS

A obra Fragmentos dos Diálogos e Obras Exortativas, 
de Aristóteles, que integra a coleção Biblioteca de 
Autores Clássicos da INCM, foi apresentada, no dia 
18 de fevereiro, na Biblioteca da Imprensa Nacional.
A apresentação foi conduzida por António Pedro 
Mesquita, coordenador das Obras Completas 
de Aristóteles, António de Castro Caeiro, tradu‑
tor da obra, e Rui Carp, presidente do conselho 
de administração da INCM. Este novo volume 
das Obras Completas de Aristóteles disponibili‑
za, com esteio científico, escritos de Aristóteles 
que não foram introduzidos na edição histórica 
de Andrónico de Rodes, com interesse para todos 
aqueles que procuram uma referência ao estudo 
deste grande pensador, cujo legado é marcado 
pela intemporalidade.

BREVES

DESAPARECIMENTO DO ESCULTOR  
HELDER BATISTA DEIXA ARTE NACIONAL  
MAIS POBRE

A INCM lamenta o desaparecimento do escul‑
tor Helder Batista, antigo membro do Conselho 
Numismático e autor de várias moedas e medalhas 
produzidas pela empresa, que faleceu no dia 21 de 
fevereiro, em Lisboa.
Ao longo de uma carreira com mais de 40 anos, 
Helder Batista arrecadou vários prémios e distin‑
ções, com destaque para o prémio J. Sanford Saltus, 
a maior distinção internacional na área da medalhís‑
tica, atribuído pela American Numismatic Society.
A sua morte põe termo a um percurso pleno de 
criatividade e deixa o panorama das artes nacionais 
mais pobre.
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INCM VAI PRODUZIR MOEDA CORRENTE  
PARA TIMOR-LESTE

O Banco Central de Timor‑Leste (BCTL) adjudi‑
cou à INCM a produção de moedas correntes nas 
denominações de 5, 50 e 100 centavos, correspon‑
dente a um total de 10 milhões de unidades.
O contrato estabelecido entre a INCM e a auto‑
ridade emissora daquele país prevê a entrega de  
2 milhões de moedas de 5 centavos e de 4 milhões 
de moedas de 50 centavos, até meados de outubro, 
e a entrega de 4 milhões de moedas de 100 cen‑ 
tavos durante o mês de dezembro.
Embora a moeda oficial de Timor-Leste seja o dó‑
lar norte‑americano, em 2003 as autoridades ti‑
morenses decidiram colocar em circulação moe‑
das metálicas denominadas «centavos», que são 
cunhadas para uso exclusivo naquele país.
O design e as especificações técnicas destas moe‑
das foram desenvolvidos pela INCM, em colabo‑
ração com a autoridade emissora de Timor‑Leste, 
contribuindo para a afirmação da soberania e da 
identidade do povo timorense, presente nos ele‑
mentos figurativos que compõem o anverso e o 
reverso, alusivos à cultura, à biodiversidade e à 
economia de Timor.

APRESENTAÇÃO DO LIVRO O ESSENCIAL 
SOBRE WALT WHITMAN

O livro O Essencial sobre Walt Whitman, da auto‑
ria de Mário Avelar, foi apresentado, na Biblioteca 
da Imprensa Nacional, no dia 12 de fevereiro.
A apresentação esteve a cargo de Mário Jorge 
Torres, professor da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, tendo contado também 
com a presença do autor e de Rui Carp, presidente 
do conselho de administração da INCM.
A obra oferece uma perspetiva sobre os pontos 
essenciais da vida e obra do poeta Walt Whitman, 
ícone da literatura americana do século xix e uma 
referência ímpar da cultura universal.

LEITURA DE CONTOS INFANTIS NA BIBLIOTECA 
DA IMPRENSA NACIONAL

Na tarde do dia 23 de janeiro, a Biblioteca da 
Imprensa Nacional abriu as suas portas ao públi‑
co para apresentar a leitura encenada dos livros 
Lá de Cima Cá de Baixo e Se Tu Visses o Que Eu 
Vi, ambos da autoria de António Mota, um dos 
mais reputados escritores infantis.
A leitura, coordenada pela atriz Lúcia Maria, do 
Teatro Nacional D. Maria II (TNDM II), esteve a car‑
go das atrizes Lita Pedreira e Rita Figueiredo que, 
durante cerca de uma hora, deram vida aos textos de 
António Mota e encantaram uma plateia composta 
por «miúdos e graúdos».
A Biblioteca voltou a ser palco de mais uma leitura 
encenada no dia 6 de março, desta feita O Alfabeto 
dos Bichos, de José Jorge Letria, um dos mais co‑
nhecidos autores de literatura infantojuvenil.
Esta leitura, também com coordenação de Lúcia 
Maria, esteve a cargo dos atores Jorge Albuquerque, 
Lita Pedreira, Luís Geraldo e Maria Jorge, que con‑
duziram uma plateia repleta de crianças numa di‑
vertida e didática viagem ao mundo animal.
Os dois espetáculos, dirigidos a famílias com crian‑
ças até aos 12 anos de idade, resultaram de uma par‑
ceria entre a INCM e o TNDM II.
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APRESENTAÇÃO DA OBRA POEMAS DE 
ALBERTO CAEIRO NA CASA FERNANDO PESSOA

A obra Poemas de Alberto Caeiro, novo volume da 
Edição Crítica de Fernando Pessoa, com coordena‑
ção de Ivo de Castro, foi apresentada, no dia 19 de 
março, no Auditório da Casa Fernando Pessoa.
A apresentação, integrada na programação da Feira 
do Livro de Poesia da Casa Fernando Pessoa, esteve 
a cargo de Richard Zenith, escritor, tradutor e inves‑
tigador pessoano.
A presente obra corresponde ao volume iv, da Série 
Maior, da Edição Crítica de Fernando Pessoa e ca‑
racteriza-se por uma fixação de texto que atentou à 
génese de cada verso e consequentemente de cada 
poema, num exercício de restabelecimento de todo 
o processo criativo.

INCM E TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ASSINAM 
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO

No dia 18 de março foi assinado na Biblioteca da 
Imprensa Nacional um protocolo de cooperação 
entre a INCM e o Tribunal Constitucional (TC) 
para acesso dos juízes e demais trabalhadores 
desse Tribunal superior ao refeitório da Imprensa 
Nacional.
Na assinatura do protocolo estiveram presentes 
o Conselheiro Presidente do Tribunal Constitu‑
cional, Joaquim Sousa Ribeiro, bem como a se‑
cretária-geral, a chefe de gabinete e a responsá‑
vel pela área administrativa e financeira daquela 
instituição.
O Senhor Presidente do TC efetuou ainda uma bre‑
ve visita pelas instalações da Imprensa Nacional, 
onde teve oportunidade de ficar a conhecer os tra‑
balhadores que elaboram o Diário da República, 
assim como o refeitório e a Biblioteca.

INCM PARTICIPA NA 44.ª EDIÇÃO  
DA WORLD MONEY FAIR

A INCM participou na World Money Fair 2015, a 
maior feira internacional de moeda, que se reali‑
zou entre os dias 30 de janeiro e 1 de fevereiro, no 
Estrel Convention Center, em Berlim.
No primeiro dia, durante o Media Fórum, a INCM 
apresentou as moedas e as novidades que com‑
põem o Plano Numismático de 2015, com des‑
taque para a nova série de moedas dedicada ao 
Património Imaterial da Humanidade.
Além das novidades, os milhares de visitantes 
que, ao longo do fim de semana, percorreram o es‑
paço da feira tiveram oportunidade de ficar a co‑
nhecer, no stand da INCM, algumas das moedas 
produzidas em anos anteriores.

HAYDN E SCHUBERT NA BIBLIOTECA  
DA IMPRENSA NACIONAL

No dia 26 de março, a Biblioteca da Imprensa 
Nacional foi palco de mais um concerto de música 
de câmara, com peças de Haydn e Schubert inter‑
pretadas por solistas da Orquestra Metropolitana 
de Lisboa (OML).
Durante cerca de hora e meia, os solistas Tolpygo 
(violino), Ágnes Sárosi (violino), Irma Skenderi (vio‑
la) e Nuno Abreu (violoncelo) brindaram uma pla‑
teia composta por mais de 30 pessoas com a sua 
interpretação do Quarteto de Cordas em Ré Menor, 
Op. 42, de Haydn, e do Quarteto de Cordas n.º 15,  
D. 887, de Schubert.
Este espetáculo insere‑se na temporada de mú‑
sica de câmara programada para a Biblioteca da 
Imprensa Nacional ao longo de 2015, com vários 
concertos de entrada livre, e resulta de uma parceria 
entre a INCM e a OML.
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AGENDA

1 JUN
DIA DA IGUALDADE 
DE GÉNERO

4 JUN
CONCERTO NA BIBLIOTECA

4 JUL
ANIVERSÁRIO DA INCM


