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Ao completar‑se no dia de 4 de julho um ano sobre o início de funções deste 
Conselho de Administração importa realçar algum do percurso até agora 
percorrido, somente possível com a envolvência de todos e de todas.
Cingindo‑me a algumas das áreas da minha responsabilidade, partilho 
alguns projetos e medidas relevantes já aprovadas ou implementadas.
Na Moeda, foi já lançado o concurso para a aquisição de uma máquina de 
pintar moedas que permitirá à INCM dar um passo em frente no domínio 
tecnológico, devendo ser, já em setembro, lançada a primeira moeda pintada, 
alusiva às «Colchas de Castelo Branco».
Muito positivo é também o facto de ter sido finalmente possível lançar as 
bases para a criação do Museu Digital da coleção de moedas e medalhas da 
INCM que deverá ficar disponível no final do corrente ano. Este Museu Casa 
da Moeda, terá todas as valências de um museu físico e irá seguramente 
conquistar públicos para além do colecionismo numismático.
Importa também mencionar a participação muito ativa da Unidade de 
Contrastarias, em colaboração com o Ministério das Finanças, na elaboração 
de dois importantes diplomas legais que irão contribuir para a modernização 
do setor (o novo Regime Jurídico da Ourivesaria e Contrastaria e a 
Lei nº 5/2015, relativa ao comércio internacional de diamantes em bruto).
No que respeita aos recursos humanos, fundamentais para o sucesso 
da INCM, foram aprovadas e implementadas algumas medidas, como a 
conceção de um novo modelo de avaliação de desempenho, através do 
qual será possível destacar de forma positiva todos os que contribuem 
para a prossecução dos objetivos definidos ou a criação de um prémio de 
assiduidade.
A conciliação da vida pessoal e profissional é também uma preocupação 
deste Conselho, nomeadamente com a dispensa na tarde do aniversário dos 
filhos com idade até 18 anos a ambos os progenitores ou a dispensa da tarde 
do aniversário do próprio e a oferta do KIT Bebé.
O tratamento equitativo de todos e de todas foi consubstanciado na 
alteração dos valores da Empresa e na instituição do dia 1 de junho como o 
Dia para a Igualdade de Género na INCM 
Foi ainda possível reforçar a empresa com novas competências, através de 
admissões autorizadas pela Tutela, as quais representam um incremento do 
potencial humano.
Este CA vai continuar a sua aposta no desenvolvimento das pessoas, na sua 
motivação e comprometimento, fundamentais à sustentabilidade da INCM.
Finalmente, uma palavra especial para a Sr.ª Dr.ª Helena Felgas que, ao 
fim de 23 anos de trabalho na INCM, cessou a sua atividade profissional 
por reforma, no dia 1 de julho. Enaltecemos o seu brio profissional, a sua 
determinação, a sua frontalidade e o empenho que sempre pôs na busca das 
melhores soluções. A INCM perde uma colaboradora de grande qualidade.

—Rodrigo Lucena. Vogal do conselho de administração
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EXPOSIÇÃO DE MEDALHAS

 VULTOS 
DA NOSSA 
HISTÓRIA

No dia 12 de maio, foi inaugurada 
a exposição Vultos da Nossa História, 
uma mostra de medalhas, produzidas pela 
INCM, alusivas a figuras e temas marcantes 
da história e da cultura nacional, que fazem 
parte do acervo do Museu Numismático 
Português.

A 
exposição, com curadoria de Carlos Baptista da Silva, membro 
honorário da FIDEM ‑ Féderation Internationale de la Médaille 
d’Art, insere‑se no âmbito das Comemorações dos Oito Séculos 
da Língua Portuguesa.
Nesta exposição é possível admirar alguns dos mais belos 
e significativos exemplares da nossa medalhística, desde a 

moeda‑medalha alusiva a Nossa Senhora da Conceição, que é considerada a 
primeira medalha comemorativa portuguesa, cunhada em 1648, até às obras 
mais inovadoras e originais produzidas nas últimas décadas, muitas delas 
em rutura com os padrões estéticos mais convencionais.
Ao todo, são mais de seis dezenas de figuras e momentos marcantes da his‑
tória nacional, como Luís de Camões, Almada Negreiros, Vasco da Gama ou 
a Implantação da República, entre outros, celebrados e retratados pelo olhar 
de 47 artistas plásticos de várias gerações.
Normalmente associada à celebração de factos e personalidades de relevo, a 
medalhística, enquanto forma de expressão plástica, possui uma longa his‑
tória e uma forte tradição em Portugal, representada por artistas de grande 
talento, alguns deles aclamados e premiados internacionalmente.
A exposição é de entrada livre e vai estar patente no átrio da Casa da Moeda 
até 30 de setembro.

Local: Átrio da Casa da Moeda
Morada: Avenida de António José de Almeida
Horário: segunda a sexta‑feira, das 9 às 18 horas
Entrada Livre
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MÚSICA, 
TEATRO 
E LITERATURA 
ANIMAM 
BIBLIOTECA 
DA IMPRENSA 
NACIONAL
A Biblioteca da Imprensa Nacional tem vindo a proporcionar uma oferta cultural 
diversificada, tendo sido palco de diversos concertos de música de câmara, apre‑
sentações de livros, espetáculos de teatro e leituras encenadas.
Todos estes eventos, de entrada livre e abertos ao público em geral, têm contribuído 
para a afirmação da Biblioteca enquanto espaço cultural de referência, valorizando 
a sua localização privilegiada no «coração» da cidade de Lisboa.

Temporada de música de câmara
Dando continuidade à temporada de música de câmara programada para a Biblio‑
teca da Imprensa Nacional, em parceria com a Orquestra Metropolitana de Lisboa 
(OML), no dia 16 de abril, realizou‑se um recital barroco, com peças de F. Couperin, 
C. Seixas e J. S. Bach interpretadas pelo solista Marcos Magalhães (cravo).
Ao longo de cerca de uma hora, o público presente na Biblioteca teve oportuni‑
dade de escutar Pièces de Clavecin, Livre III, Ordre XIX, do compositor francês 
François Couperin, Minueto e Glosa da Sonata n.º 42 em Fá Menor, do português 
Carlos Seixas, e Ouverture nach Französischer Art, BWV 831, da autoria de Johann 
Sebastian Bach.
No dia 14 de maio, ouviram‑se peças dos compositores Carl M. von Weber e Max 
Reger, interpretadas pelos solistas da OML Nuno Silva (clarinete), Ana Pereira 
(violino), José Teixeira (violino), Joana Cipriano (viola) e Ana Cláudia Serrão (vio‑
loncelo), e, no dia 4 de junho, realizou‑se o concerto Mirrors, com peças de António 
Pinho Vargas, Sérgio Azevedo e Nuno Côrte‑Real.

AO SERVIÇO DA CULTURA
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O concerto Mirrors contou com a presença dos 
compositores António Pinho Vargas e Sérgio 
Azevedo, que partilharam com o público algumas 
histórias sobre a sua música, e com a interpreta‑
ção dos solistas Jorge Camacho (clarinete), Ma‑
riana Ottosson (violoncelo) e Anna Tomasik (pia‑
no), que tocaram as composições Mirrors, Três 
Fragmentos e Quatro ou Cinco Movimentos Fugi-
dios da Água, de António Pinho Vargas, Berliner 
Trio, de Sérgio Azevedo, e Largo Intimíssimo, de 
Nuno Côrte‑Real.

Noite da literatura europeia
A Biblioteca da Imprensa Nacional foi um dos 
10 espaços na zona do Príncipe Real a acolher a 
3.ª edição da Noite da Literatura Europeia, no dia 
6 de junho.
Ao longo do serão, entre as 18 e as 23 horas, de 
meia em meia hora, os poemas do romeno Ioan 
Es. Pop foram lidos pelo autor, na sua língua origi‑
nal, e pela atriz Mónica Calle, em português.
Esta iniciativa inseriu‑se nas Festas de Lisboa, 
homenageando a literatura europeia com um se‑
rão literário criativo e invulgar aberto a todos os 
amantes das letras e a todas as pessoas que quise‑
ram descobrir, através das palavras, os escritores 
que marcam a contemporaneidade europeia.
A Noite da Literatura Europeia é uma iniciativa 
organizada pela EUNIC Portugal, uma rede de 
institutos culturais e embaixadas, e pela Repre‑
sentação da Comissão Europeia em Portugal.

Lançamentos editoriais
O 9.º volume da coleção «D», dedicado ao traba‑
lho do designer e capista João da Câmara Leme 
(1930‑1983), foi apresentado, no dia 5 de maio, pelo 
designer e editor Pedro Piedade Marques, tendo 
contado também com a participação de Jorge Silva, 
coordenador da coleção «D».
Entretanto, no dia 20 de maio, a Biblioteca aco‑
lheu mais um lançamento, com o livro Joaquim 
de Vasconcelos: Historiador, Crítico de Arte e 
Museólogo, de Sandra Leandro, galardoado com o 
Prémio Grémio Literário 2014, a ser apresentado 
pela historiadora de arte Raquel Henriques da Sil‑
va, numa sessão que contou também com a parti‑
cipação da autora.
No dia 26 de maio, a obra Poemas de Ricardo Reis, 
de Fernando Pessoa, com edição de texto da res‑
ponsabilidade de Luiz Fagundes Duarte, foi apre‑
sentada por Guilherme d’Oliveira Martins, que 
teceu algumas considerações sobre a obra de Pes‑
soa e seus heterónimos.
A apresentação do livro Direito da Religião acon‑
teceu no dia 7 de junho, tendo contado com a pre‑
sença de dois dos autores, Jorge Bacelar Gouveia 
e Fernando Soares Loja.
Volvidos alguns anos sobre a primeira edição, é 
de novo disponibilizada esta obra pioneira na di‑
vulgação conjunta das fontes do Direito da Reli‑
gião que se apresentam relevantes na ordem jurí‑
dica portuguesa.

Guilherme d’Oliveira Martins João Grosso

Ode Marítima, de Álvaro de Campos
No dia 5 de junho, a Biblioteca foi palco de mais 
um espetáculo de teatro, desta vez com a Ode Ma-
rítima, de Álvaro de Campos, interpretada pelo 
ator João Grosso.
Este espetáculo, agora inserido no projeto Orpheu 
100 e concretizado em parceria com o Teatro Na‑
cional D. Maria II, valeu a João Grosso, em 1988, a 
atribuição do Prémio de Melhor Jovem Ator, ten‑
do sido amplamente destacado pela crítica.
O texto, marcante pelos jogos de linguagem, pelo 
ritmo e sonoridades, é característico pela sua es‑
tética intensa. Para o pessoano e filósofo José Gil, 
Álvaro de Campos era dos heterónimos o «poeta 
do quotidiano metafísico», tendo construído uma 
majestosa ode onde se revelam algumas linhas de 
força do período futurista e sensacionista.
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OBJETOS COM HISTÓRIA

Prensa de encadernação 

T
inha como função a prensagem de papel e a execução de enca‑
dernações de grandes dimensões. Esta peça encontra‑se descrita 
no Inventário Geral da Imprensa Nacional como Prensa de ferro, 
Poirier Lithographia Officina de Estampagem Existência em 31 de 
dezembro 1896, com o preço de 140$000 (réis).
Trata‑se de uma prensa manual para encadernação, vertical, com 

duas colunas, em madeira e ferro, e com as dimensões de 1,80 m de altura, 
0,80 m de largura e 0,60 m de base. Foi executada pelo fabricante francês 
Poirier Fabrique de Presses Ing. Mecanisien, no início do século XIX, e a 
sua estrutura e configuração apresenta‑se semelhante às que laboraram nos 
finais do século XVIII na tipografia de Giambattista Bodoni, célebre tipógra‑
fo, impressor e editor italiano.
Entre os dias 20 de novembro de 2014 e 21 de fevereiro de 2015, esteve patente 
na exposição que decorreu na Biblioteca Nacional sob o tema Giambattista 
Bodoni: A Invenção da Simplicidade. 
Esta exposição centrou‑se no núcleo de livro antigo que a Biblioteca Nacio‑
nal possui sobre este editor, nascido em 16 de fevereiro de 1740, em Saluzzo, 
Piemonte. Bodoni dirigiu a Stamperia Reale de Parma desde 1768, editando 
obras importantes para a tipografia da época, como é exemplo o Manuale 
Tipografico. Em 1798, desenha um dos tipos de letra mais importantes de 
toda a história da tipografia, que ficou conhecido com o seu nome, Bodoni. 
Faleceu em Parma, no dia 29 de novembro de 1813, sendo considerado o mais 
importante tipógrafo e impressor do século XVIII.
Atualmente, a prensa encontra‑se no átrio de entrada do edifício da Imprensa 
Nacional, na Rua da Escola Politécnica, em Lisboa.

Giambattista Bodoni
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KAÏZEN

Figura 1

Programa Kaïzen no Controlo de Produtos Gráficos

A secção de Controlo de Produtos Gráficos (CPG) 
é um bom exemplo disso. Trata‑se de uma secção 
que funciona como elo de ligação entre vários in‑
tervenientes dos processos produtivos, isto é, re‑
cebe matérias‑primas (MP’s) do Armazém para 
fornecer às secções da UGF, após controlo quan‑
titativo, e assegura a gestão de produtos intermé‑
dios (PI’s) entre as secções produtivas. É ainda 
responsável pela gestão de stocks dos componentes 
impressos consumidos nos principais documen‑
tos de identificação Passaporte Eletrónico, Cartão 
de Cidadão, Carta de Condução ou Título de Resi‑
dência para Cidadãos Estrangeiros.

Um dos primeiros desperdícios identificados nes‑
ta secção foram as «movimentações desnecessá‑
rias» e, consequentemente, tempos à procura de 
materiais (figura 1). Por exemplo, o difícil acesso 
aos cofres e às paletes com material armazenado 
devido ao excesso de produtos na sala.
Sendo a primeira secção interveniente no fluxo 
produtivo, é crucial que o fluxo de trabalho funcio‑
ne em ritmo idêntico ao dos outros intervenientes 
dos processos, a montante e a jusante. Mas, iden‑
tificaram‑se com alguma frequência «estrangula‑
mentos», pelo que tornou‑se evidente a necessida‑
de de se implementar uma das ferramentas básicas 
de um Sistema de Produção Magra(*) , a metodolo‑
gia 5S – Ordem e Limpeza (figuras 2 e 3).

Um outro desperdício identificado, pela equipa 
do CPG, foi o «trabalho desnecessário (tarefa ro‑
tineira)». Neste caso, tratava‑se de uma situação 
provocada por um dos fornecedores de MP (inlays 
para passaporte português). Em que os inlays, que 
são compostos por antena mais chip eletrónico do 
passaporte, vinham dentro caixas de cartão empi‑
lhadas em paletes, sendo acompanhadas por CD 
com informação de cada caixa. No entanto, o for‑
necedor enviava as paletes com as caixas dispos‑
tas numa ordem diferente da informação nos cds. 
Ora, tal situação fazia com que a secção tivesse 
que reordenar as caixas previamente antes de co‑
locar cada inlay na máquina de controlo de quali‑
dade e leitura dos chips.
Este desperdício foi rapidamente eliminado atra‑
vés de um simples email ao fornecedor com a for‑
ma de como deveriamos receber a ordenação das 
caixas (figura 4) .

O Programa Kaïzen tem como principais objetivos, 
a melhoria contínua – Kaïzen ‑ e a eliminação de 
desperdícios – Lean. Para promover esta filosofia 
na Unidade Gráfica (UGF), a Equipa Kaïzen tem 
vindo a seguir uma estratégia que passa, pela 
constituição de equipas operacionais com ele‑
mentos das diversas áreas produtivas bem como 
pela formação e treino ministrados neste âmbito.

7 Desperdícios (Wastes)

(*) Produção magra (em inglês, 
Lean Manufacturing ou Lean 
Production) – visa a criação 
de valor através da eliminação 
sistemática de fontes 
de desperdício inerentes 
aos processos.

Figura 2

Figura 3

De salientar que um dos pontos fortes desta sec‑
ção é ser um excelente exemplo de trabalho de 
equipa e Empowerment.
O Kaïzen é isto mesmo, pequenas melhorias com 
grande impacto.

Figura 4
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

Auditoria da APCER confirma eficácia 
dos Sistemas de Gestão da INCM

A 
auditoria da APCER, realizada entre os dias 30 de abril e 8 de 
maio, foi ultrapassada com sucesso, conduzindo à renovação 
das certificações dos Sistemas de Gestão da Qualidade, Gestão 
Ambiental e Recursos Humanos da empresa, de acordo com os 
referenciais NP EN ISO 9001:2008, NP EN ISO 14001:2004 e 
NP 4427:2004.

Segundo a equipa auditora, é evidente o esforço da INCM para a melhoria do 
seu Sistema Integrado de Gestão (SIG), tendo sido realçados diversos pontos 
fortes, quer no relatório da auditoria quer na sua reunião de encerramento.
Entre os vários pontos fortes e boas práticas da INCM, destacam‑se, entre 
outros, a «competência da organização no âmbito do Sistema de Gestão e 
dos seus produtos», «o conhecimento e envolvimento dos colaboradores en‑
volvidos na gestão dos Sistemas de Gestão Qualidade, Ambiente e Recursos 
Humanos» e o «controlo operacional e do processo produtivo».
A equipa auditora constatou que «o sistema de gestão se mantém eficaz face 
às alterações internas e externas e face ao âmbito da certificação» e que se 
mantém «o compromisso demonstrado para manter a eficácia e melhoria do 
sistema da gestão da qualidade e ambiente de modo a melhorar o desempe‑
nho global».
Este resultado positivo apenas foi possível graças ao envolvimento coletivo 
da organização, não só dos que foram auditados e/ou que participaram na 
preparação desta auditoria, mas de todos os que diariamente contribuem 
para manter vivo e em permanente melhoria o Sistema Integrado de Gestão.

Novas certificações
A INCM está neste momento a trabalhar para al‑
cançar duas novas certificações, a certificação 
em Segurança da Informação, de acordo com a 
ISO 27001, e a certificação do Sistema de Gestão de 
Impressão de Segurança, conforme a ISO 14298.
A certificação pela ISO 27001 é assumidamente 
reconhecida pelo mercado como condição neces‑
sária para quem trabalha, recebe, trata e armazena 
informação, própria ou de terceiros, em suportes 
físicos ou eletrónicos, pelo que a sua conquista se 
revela estratégica para a prossecução da missão 
da INCM, garantindo a manutenção da «seguran‑
ça» e «confiança» como características distintivas 
da empresa.
A primeira reunião da equipa de  projeto da 
ISO 27001 realizou‑se  no passado dia 23 de abril 
e, não obstante a existência desta equipa, a INCM 
necessita do envolvimento e colaboração de to‑
das as áreas da empresa para obter, com sucesso, 
a implementação deste referencial normativo.
No que respeita à ISO 14298 – Sistema de Gestão 
de Impressão de Segurança, após uma fase pré‑
via de «gap analysis», o processo de certificação 
foi oficialmente iniciado na INCM no dia 24 de 
junho de 2015, estimando‑se estar concluído em 
maio de 2016, permitindo assim suportar a estra‑
tégia de entrada em novos mercados geográficos, 
bem como oferecer garantias de valor acrescenta‑
do aos mercados atuais.

Para os produtores de documentos de valor – por 
exemplo, notas de banco, documentos de identi‑
ficação ou foils de segurança (hologramas) – que 
são fisicamente protegidos contra a falsificação 
por elementos de segurança, a ISO 14298 especi‑
fica os requisitos exigidos na gestão de processos 
de impressão de segurança, sendo baseada numa 
análise de risco exaustiva, permitindo às entida‑
des que a adotem:
• Dispor de requisitos de segurança normalizados;
• Dispor de uma certificação de nível ISO reco‑
nhecida mundialmente;
• Garantir o mais alto nível de segurança na in‑
dústria de impressão.
Embora só se tenha tornado ISO em 2013, esta 
norma é uma referência reconhecida por gover‑
nos e outros clientes, com mais de 10 anos de su‑
cesso e mais de 80 empresas certificadas a nível 
mundial.
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DIA PARA A IGUALDADE DE GÉNERO

Rui Carp afirmou que, no que diz respeito aos di‑
reitos das pessoas e ao combate às injustiças, a 
«empresa está na linha da frente», uma realidade 
confirmada também por Rodrigo Lucena, que su‑
blinhou que a INCM pode ser considerada «uma 
empresa de excelência nesta matéria», alertando 
no entanto que «há ainda domínios onde é possí‑
vel evoluir e melhorar».
Depois das palavras dos membros do conselho de 
administração, seguiu‑se a visualização de um ví‑
deo sobre a igualdade de género na INCM e uma 
intervenção de Sara Falcão Casaca, professora 
do ISEG e especialista em questões de igualdade 
de género, que falou sobre a situação das mulhe‑
res em cargos de alta direção em Portugal, com‑
parando‑a com a verificada nos restantes países 
europeus.
Outra oradora foi Sandra Correia, CEO da empresa 
Pelcor, a quem foi atribuído, em 2011, pelo Parla‑
mento Europeu, o prémio de Melhor Empresária 
da Europa, e que contou a sua experiência como 
empresária no setor da cortiça, uma área onde, 
ainda hoje, os homens estão em maioria.
O encontro encerrou com a intervenção de Joana 
Gíria, presidente da Comissão para a Igualdade 
no Trabalho e no Emprego (CITE), que destacou 
o trabalho que a INCM tem vindo a desenvolver 
no âmbito do Fórum Empresas para a Igualdade.

Igualdade de Género na INCM — Um Percurso

Ainda nesse dia, foi inaugurada a exposição 
Igualdade de Género na INCM — Um Percurso, 
onde se dá a conhecer a evolução da igualdade 
laboral entre homens e mulheres na empresa ao 
longo dos tempos.
Através dos documentos expostos, que fazem 
parte do arquivo histórico, é possível verificar a 
entrada das primeiras mulheres no ambiente fa‑
bril, com destaque para a primeira mulher a in‑
gressar na Imprensa Nacional, Eugénia Sebastia‑
na, admitida no dia 25 de fevereiro de 1857, e para 
a primeira mulher admitida na Casa da Moeda, no 
dia 1 de junho de 1895, uma jovem de 15 anos cha‑
mada Etelvina da Conceição Silva.
Outro marco importante em destaque na exposi‑
ção é a nomeação, em 1978, da primeira mulher 
como diretora, Maria José da Costa Lopes, que 
permaneceu na empresa até 1990.
A exposição pode ser vista no átrio da entrada das 
oficinas da Casa da Moeda e, mais tarde, irá tam‑
bém estar patente no edifício da Imprensa Nacio‑
nal e nas instalações da INCM na cidade do Porto. 

No dia 1 de junho, a INCM assinalou, 
pela primeira vez, o Dia para a Igualdade 
de Género. A data não foi escolhida ao acaso, 
uma vez que nesse dia se completavam 
exatamente 120 anos desde que ingressou 
a primeira mulher na Casa da Moeda.

O 
dia ficou marcado por diversas iniciativas destinadas a colo‑
car em destaque a temática da igualdade de género e da não 
discriminação, assumida pela empresa como um dos seus va‑
lores estruturantes.
Uma dessas iniciativas foi o encontro que teve lugar no salão 
nobre da Casa da Moeda e que reuniu trabalhadoras, trabalha‑

dores e o conselho de administração da INCM, além de várias personalida‑
des convidadas pela empresa para falar sobre o tema.
Na abertura do encontro, o presidente do conselho de administração, Rui 
Carp, e o vogal Rodrigo Lucena, que é também presidente do Comité de 
Igualdade da INCM, deram conta do caminho que a empresa tem vindo a 
trilhar em prol da igualdade de género no trabalho e da conciliação entre a 
vida profissional, pessoal e familiar.
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Formação e treino de quadros da Gráfica 
Nacional de Timor‑Leste

A 
INCM acolheu uma delegação composta por sete funcionários 
da Gráfica Nacional de Timor‑Leste (GNTL) que, entre os dias 
14 de junho e 15 de julho, se encontram a participar em diver‑
sas ações de formação ministradas pela empresa.
Estas ações de formação decorrem do protocolo de coopera‑
ção celebrado entre a Secretaria de Estado do Conselho de Mi‑

nistros de Timor‑Leste e a INCM, com o intuito de melhorar as competên‑
cias da GNTL ao nível da produção, gestão e desenvolvimento de projetos 
e de recursos humanos, sobretudo nas áreas da gráfica de segurança e das 
publicações oficiais.
Assim, no âmbito dessa colaboração, está a decorrer uma ação de formação 
de nível superior, frequentada por Anastácio Rodrigues Conceição Pereira, 
chefe do Departamento de Administração e Finanças da GNTL, que incide 
essencialmente em aspetos de gestão e liderança, com sessões de coaching 
e formação presencial, numa primeira fase, complementadas com reuniões 
de trabalho e visitas a unidades e áreas estratégicas da INCM.
Está também em curso uma ação de formação de nível intermédio no âmbi‑
to do Planeamento e Produção Gráfica, repartida por uma parte de formação 
presencial, que incidiu sobretudo em conteúdos relacionados com o fluxo, 
planeamento e gestão da produção gráfica, e uma parte composta por ses‑
sões de trabalho e visitas às áreas de Planeamento e Produção da Unidade 
Gráfica da INCM.
As restantes ações de formação são de cariz operacional, em formato de 
treino on job, junto dos processos e trabalhadores da INCM, frequentadas 
por cinco técnicos de produção da GNTL, contemplando a produção de um 
produto gráfico exclusivo que envolve a participação dos formandos nas di‑
ferentes fases de fabrico: pré‑impressão, impressão, acabamentos, persona‑
lização de documentos em suporte de papel ou híbrido, planeamento e con‑
trolo de produção e melhoria contínua.
Os técnicos de produção da GNTL, em colaboração com os profissionais da 
INCM, vão ainda produzir uma edição especial da revista Matriz, dedicada 
a Timor‑Leste, que servirá de complemento prático à formação ministrada, 
assinalando, em simultâneo, a sua passagem por Portugal.
Todas estas ações de formação têm lugar nas instalações da INCM e são 
acompanhadas e enquadradas pelos serviços de formação da Direção de Re‑
cursos Humanos e, nas questões operacionais, pela Unidade Gráfica e pela 
Direção Comercial e Marketing da empresa.

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
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JOGOS OLÍMPICOS RIO 2016

Moeda desenhada por Joana Vasconcelos 
dá origem a inovação numismática

O
s jogos olímpicos são o maior acontecimento desportivo à es‑
cala mundial, representando, na sua génese, uma manifestação 
de harmonia entre nações dos cinco continentes que compe‑
tem entre si num ambiente de paz e desportivismo.
Tendo em conta a grandeza deste evento, a Imprensa Nacional‑
‑Casa da Moeda, em estreita colaboração com o Comité Olím‑

pico de Portugal, tem vindo a cunhar moedas comemorativas que perpe‑
tuam na memória as suas várias edições e que têm permitido, ao mesmo 
tempo, com o apoio do Governo, libertar fundos que apoiam a preparação da 
Missão Olímpica nacional.
Com o intuito de assinalar a participação de Portugal nos Jogos Olímpicos 
de 2016, que terão lugar na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, a INCM e o 
Comité Olímpico de Portugal uniram‑se novamente, desta vez para dar ori‑
gem a uma minissérie de duas moedas a iniciar em 2015, com uma primeira 
moeda de coleção «D»e 2,50 euros, centrada na preparação para os jogos, 
continuando em 2016 com uma moeda corrente comemorativa de 2 euros, 
alusiva à participação portuguesa na competição.
O desenho destas moedas é da autoria da conceituada artista plástica Joa‑
na Vasconcelos, reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho criativo 
assente na apropriação, descontextualização e subversão de objetos preexis‑
tentes e realidades do quotidiano, onde objetos do dia‑a‑dia e elementos da 
cultura tradicional se combinam para dar origem a esculturas e instalações 
com um agudo sentido de escala e domínio da cor.

Um desafio criativo e técnico
Na moeda de coleção comemorativa alusiva à preparação dos atletas portu‑
gueses, a primeira moeda da autoria de Joana Vasconcelos, a artista abraçou 
o desafio criativo que representou criar uma peça de arte, com um valor muito 
simbólico associado à moeda e com uma escala muito diferente das suas mo‑
numentais esculturas, e respondeu com outro desafio: concebeu uma moeda 
com características únicas, colocando à prova a capacidade de execução 
técnica e o know-how da INCM.
O resultado desta colaboração é uma moeda de acabamento especial que 
alia o sentido estético da artista a um processo tecnológico inovador criado 
pela INCM, que implicou muitas horas de estudos e ensaios, tornando pos‑
sível uma junção de duas ligas metálicas distintas — o ouro e a prata — de 
uma forma sem paralelo a nível numismático.
A simbólica união das nações em torno da prática desportiva olímpica é 
assim materializada através da união dos dois metais, com comportamen‑
tos e propriedades físico‑químicas diferentes, entrelaçados no momento da 
cunhagem graças a uma técnica desenvolvida em exclusivo para esta moe‑
da de coleção comemorativa, onde, de uma forma muito bem conseguida, se 
representam também os cinco anéis do movimento olímpico.
Esta moeda de coleção possui o valor facial de 2,50 euros e uma emissão li‑
mitada em ouro e prata com acabamento proof, cuidadosamente embalada 
em estojo com certificado de garantia, e uma produção de maior quantidade 
em cuproníquel com acabamento normal.

Anverso ouro Anverso prata

Reverso ouro Reverso prata

Bordo

Anverso

Reverso
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30 ANOS DA BANDEIRA DA UE 40 ANOS DO PROVEDOR DE JUSTIÇA

Desenho da moeda corrente comemorativa 
já foi revelado

O
s cidadãos europeus escolheram para a face comemorativa o 
trabalho da autoria de Georgios Stamatopoulos, desenhador 
do Banco da Grécia, que recolheu 30 % dos cerca de 100 mil 
votos online.
Esta é quarta vez que os países da zona euro emitem em con‑
junto uma moeda corrente comemorativa de 2 Euro, desta feita 

para assinalar os 30 anos da bandeira da União Europeia.
A face comemorativa desta moeda resultou de um concurso promovido pela 
Comissão Europeia e dirigido às casas da moeda dos Estados‑Membros da 
União, que submeteram um total de 62 propostas.
Entre os trabalhos apresentados a concurso, o júri responsável pela escolha 
do projeto selecionou as cinco melhores propostas de design, que foram 
submetidas a uma votação pública online, aberta a todos os cidadãos e 
residentes da União Europeia, para eleger o projeto vencedor.
A moeda vai ser cunhada com acabamento proof, BNC e normal e será colocada 
em circulação no último trimestre do ano.

José de Guimarães assina moeda 
de coleção comemorativa

A 
INCM vai cunhar uma moeda de coleção comemorativa alusiva 
aos 40 Anos do Provedor de Justiça, que não estava inicial‑
mente prevista no Plano Numismático de 2015, com design 
assinado por José de Guimarães, um dos nomes mais aclama‑
dos da arte contemporânea portuguesa.
Depois de ter concebido a moeda corrente comemorativa 

Guimarães 2012 — Capital Europeia da Cultura, distinguida em 2013 com 
a menção especial do Prémio Internacional Vicenza Numismática, José 
de Guimarães volta a colaborar com a INCM, desta vez para assinalar o 
40.º aniversário do Provedor de Justiça.
Criado a 21 de abril de 1975, o Provedor de Justiça é um órgão constitucional 
eleito pelo Parlamento e tem como missão principal a defesa e promoção 
dos direitos, liberdades, garantias e interesses legítimos dos cidadãos.
O Provedor de Justiça tem ainda a responsabilidade de assegurar a justiça e 
a legalidade do exercício dos poderes públicos, assumindo também a quali‑
dade de mecanismo nacional de prevenção contra a tortura ou tratamentos 
cruéis, desumanos ou degradantes.
A moeda criada por José de Guimarães dá relevo à missão do Provedor de 
Justiça e ao seu serviço ao ser humano e ao cidadão, apresentando, numa 
das faces, um conjunto de mãos levantadas invocando o auxílio da institui‑
ção e, na face oposta, várias cabeças de perfil, em representação de todas as 
raças, dirigindo o seu olhar para uma balança, conhecido símbolo de Justiça.
Nesta moeda está bem patente o estilo inconfundível de José de Guimarães, 
cuja obra é caracterizada pela simbiose e proximidade de culturas, pela anu‑
lação das tradicionais categorias e géneros artísticos e pelo elevado poder 
comunicacional e simbólico das suas imagens.
A moeda terá o valor facial de 2,50 Euro e um limite de emissão de 
2500  exemplares em prata proof e 100 000 exemplares em cuproníquel 
com acabamento normal.
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Medalha comemorativa 

A 
INCM organizou um concurso, aberto a todos os cidadãos dos 
países de língua oficial portuguesa e da União Europeia, para 
a criação do desenho da medalha comemorativa do centenário 
da publicação da revista Orpheu.
Depois de apreciar as propostas dos concorrentes, o júri, 
composto por um representante da INCM, um artista designado 

pela representação portuguesa da FIDEM (Fédération Internationale 
de Médaille d’Art) e um representante da Faculdade de Belas‑Artes da 
Universidade de Lisboa, elegeu como vencedor o trabalho apresentado pelo 
escultor João Duarte.
No protótipo criado pelo escultor, o campo da medalha é constituído por 
um retângulo em bronze de patine negra, que salienta os nomes de todos 
os intervenientes no primeiro número da Orpheu, no anverso, e os nome de 
todos os intervenientes no segundo número, no reverso, gravados em acrílico 
transparente.

100 ANOS DA REVISTA ORPHEU NOVAS EDIÇÕES

PESSOANA

A nova coleção Pessoana assume‑se como uma 
nova abordagem da INCM à edição de e sobre 
Pessoa, colocando, a par das já conhecidas edi‑
ções críticas, dois novos segmentos editoriais in‑
tegrantes da mesma coleção: a série Ensaios e a 
série Edições.

A obra que inaugura a série Ensaios tem como tí‑
tulo uma citação do conhecido romance de Musil. 
Compõe‑se da coligação de um conjunto de en‑
saios sobre Fernando Pessoa (Mensagem e Livro 
do Desassossego e outros) e de «uma descrição do 
sistema gnóstico de Teixeira de Pascoaes, de uma 
audácia especulativa dificilmente igualada por 
qualquer contemporâneo, [assumindo] a relação 
entre Pessoa e Pascoaes como crucial a ambos».

Poemas de Ricardo Reis, o heterónimo que mar‑
cou presença ao longo de quase toda a obra Pes‑
soana e o redator do seu testamento poético, é o 
primeiro da série Textos.
A edição, embora assente no rigor crítico, apre‑
senta‑se sem aparato genético e tem como públi‑
co‑alvo todo aquele que se predisponha a conhe‑
cer uma poesia única e intemporal.

Modernidade  e vanguardismo
A revista Orpheu foi responsável pela introdução 
do Modernismo em Portugal no início do sé‑
culo  XX, graças à colaboração de nomes como 
Almada‑Negreiros, Amadeo de Souza‑Cardoso, 
Santa‑Rita Pintor, Fernando Pessoa ou Mário de 
Sá‑Carneiro, entre outros, que deram um sentido 
de modernidade e vanguarda ao País e agitaram o 
meio artístico da época.
Com apenas dois números publicados em 1915, e 
um terceiro que ficou preparado mas inédito até 
1989, a revista Orpheu foi o veículo privilegiado 
de um grupo de escritores e artistas ímpares que 
ficaram conhecidos como a Geração d’Orpheu e 
inspiraram as gerações seguintes, tendo conferido 
às artes e letras portuguesas um cunho atlântico, 
graças às relações estabelecidas com o Brasil.

Poemas de Ricardo Reis
Fernando Pessoa
Edição de texto de Luiz 
Fagundes Duarte

Uma Admiração 
Pastoril Pelo Diabo 
(Pessoa e Pascoaes)
António M. Feijó

Protótipo da medalha
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JOÃO DA CÂMARA LEME

Este título da coleção «D» oferece «novidades» aos 
leitores. Aliás, segundo Luís Amaro, antigo funcio‑
nário da Editora Portugália, Agostinho Fernandes, o 
seu fundador e diretor, recebia diariamente João 
da Câmara Leme com a pergunta: «Traz novida‑
des?» Era, sem dúvida, uma pergunta com sentido, 
uma vez que João da Câmara Leme (1930‑1983) 
foi «preciosista e versátil, cultor de um modernis‑
mo jazzy e urbano mas também de um lirismo te‑
lúrico, capaz da mais delicada filigrana e da mais 
arrojada depuração gráfica». Foi, portanto, «um 
notável e incansável capista de uma das editoras 
de referência das décadas de 1950 e 1960, para 
a qual produziu capas icónicas, colocando essa 
abrangência estilística ao serviço da renovação 
da imagem dos livros nacionais, e colocando‑se, 
pela qualidade do seu trabalho, em plena van‑
guarda da revolução visual na edição internacio‑
nal durante esses anos».

GRANDES VIDAS PORTUGUESAS 
NOVOS TÍTULOS DE 2015

Porque a cultura não tem idade, a INCM dá  a co‑
nhecer quatro novos títulos da coleção infantoju‑
venil «Grandes Vidas Portuguesas».

Aristides de Sousa Mendes — Um Homem 
de Coragem
Texto de José Jorge Letria; ilustração de Alex 
Gozblau
Mais um herói enaltece o nome de Portugal: Aris‑
tides de Sousa Mendes. Sinónimo de coragem e 
de abnegação, o cônsul que em nome dos valores 
maiores — a Liberdade e a Vida — desafiou pode‑
res e autoritarismos merece o lugar que ocupa na 
história de Portugal e do mundo.

Alfredo Keil — A Pátria acima de Tudo
Texto de José Fanha; ilustração de Susana 
Carvalhinhos
Este talentoso homem das artes, que foi pintor, 
poeta, fotógrafo e o músico compositor de A Por-
tuguesa, o Hino de Portugal, tem história e mar‑
cou a história, num período conturbado mas ins‑
pirador da história de Portugal.

Ana de Castro Osório — A Mulher Que Votou 
na Literatura
Texto de Carla Maia de Almeida; ilustração de 
Marta Monteiro
Numa época em que o tema da igualdade de gé‑
nero assume a relevância social que merece, o 
nome de Ana de Castro Osório assume‑se como 
precursor dessa luta, com um hiato temporal dig‑
no de registo — mais de um século.
Exemplo de coragem e de inteligência, esta mu‑
lher culta e progressista cunhou na história do 
tempo a esperança na mudança e na igualdade.

Azeredo Perdigão — Um Encontro Feliz
Texto de António Torrado; ilustração de Susa 
Monteiro
«As biografias são lembretes, estímulos para a 
memória. Vai‑se o homem, fica a história.»
E porque há figuras e factos que marcam a histó‑
ria e lhe mudam o rumo, esta edição lembra a vida 
e obra de Azeredo Perdigão e, consequentemente, 
de Calouste Gulbenkian, nome maior no apoio ao 
desenvolvimento científico, artístico e educacio‑
nal, em Portugal.
Mais do que inegáveis factos históricos, esta edição 
é uma narrativa sobre os valores da amizade e da 
dádiva, enquanto forças motrizes capazes de tra‑
çar destinos e mudar o mundo.

JOSEFA DE ÓBIDOS E A INVENÇÃO DO BARROCO 
PORTUGUÊS

Coedição com o Museu Nacional de Arte Antiga,
o catálogo da exposição homónima, em exibição 
no Museu Nacional de Arte Antiga de 15 de maio 
a 6 de setembro de 2015, coloca à disposição da 
cultura e do seu público uma mostra alargada de 
peças únicas do Barroco português provindas 
de várias instituições nacionais e internacionais, 
bem como de coleções particulares, numa viagem 
de descoberta da primeira mulher emancipada 
em Portugal, do seu percurso artístico, e da sua 
obra imbuída de magnificência barroca e da espi‑
ritualidade e luz próprias do século XVII.
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OS MAIS VENDIDOS

LIVROSMOEDAS

150 Anos da Cruz Vermelha 
Portuguesa (BNC)
Luc Luycx e António Marinho

Uma Admiração Pastoril 
pelo Diabo
António M. Feijó

Código do Procedimento 
Administrativo (Anotado)
INCM 

Fernando Pessoa O Menino 
Que Era Muitos Poetas
José Jorge Letria

Raízes Culturais — Viriato 
– X Série Ibero‑americana 
(prata proof)
Espiga Pinto

Moeda do Finalista 2015 (FCD)
Luc Luycx e Vitor Santos

ENTREVISTA -  
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«APROVEITAR 
O ERRO PARA O 
MELHORAMENTO 
DE TODO 
O PROCESSO»
MONITORES DO SIG
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Monitores do SIG

A 
INCM possui um Sistema Integrado de Gestão (SIG), que tem 
vindo a evoluir ao longo do tempo, tendo em consideração a 
integração das melhores práticas de gestão, algumas das quais 
decorrem da adoção e implementação de normas nacionais e 
internacionais.
Esse Sistema engloba todas as certificações da empresa, desig‑

nadamente a certificação NP 9001:2008 — Sistema de Gestão da Qualidade, 
que abrange a produção de moeda, produtos metálicos, produtos gráficos de 
segurança e outros, a edição de livros e publicações oficiais e a comercializa‑
ção de produtos e serviços nas lojas.
A empresa está ainda certificada de acordo com a NP EN ISO 14001:2004 
— Sistema de Gestão Ambiental, de modo a minimizar qualquer eventual 
impacto decorrente da sua atividade, e com a NP 4427:2004 — Sistema de 
Gestão de Recursos Humanos, tendo em vista a valorização e a preservação 
do bem‑estar das pessoas que nela laboram, de acordo com as normas legais 
e os princípios éticos da sociedade.
A INCM encontra‑se também certificada pela Visa Internacional e pela Mas‑
tercard Internacional para a produção e personalização de cartões bancários 
e foi recentemente credenciada pelo Gabinete Nacional de Segurança, que 
comprovou a capacidade da empresa para proteger e salvaguardar matérias 
classificadas.
Para além destas certificações, o Laboratório de Produtos Gráficos e os La‑
boratórios das Contrastarias de Lisboa e do Porto possuem acreditações atri‑
buídas pelo Instituto Português de Acreditação, no âmbito da norma NP EN 
ISO/IEC 17025, e estão atualmente em curso vários projetos que visam en‑
riquecer o modelo de gestão da INCM, seguindo também outras normas ou 
modelos de referência internacional, tendo em vista a melhoria contínua do 
SIG.
Tudo isto implica um trabalho constante de acompanhamento e monitoriza‑
ção, uma tarefa confiada aos monitores do SIG, a quem cabe «fazer a ponte» 
entre os coordenadores do Sistema de Gestão e aqueles que trabalham na 
respetiva área orgânica, fomentando a sua participação e envolvimento e 
garantindo que a informação chega a todos.
A atividade dos monitores assume especial importância na manutenção das 
certificações da empresa e na evolução contínua dos respetivos sistemas, 
por isso quisemos saber mais detalhes sobre o seu trabalho e fomos falar 
com a Elisabete Novais, monitora da Unidade de Moeda, e com a Carla Sofia 
Gomes, monitora na área do livro.

Matriz (M) Contem‑nos o vosso percurso na empresa e como se tornaram 
monitoras do SIG?

Elisabete Novais [EN] Entrei em 1993 para a direção da Unidade de 
Moeda, para a parte de secretariado, e comecei a trabalhar na qualidade 
em 1998, quando se deu o arranque da certificação de qualidade da 
produção do euro. Como monitora, só comecei a trabalhar em 2005, 
quando foi a revisão da norma.
Carla Gomes [CG] Eu entrei para a empresa em setembro de 1991. 
Estive aproximadamente 21 anos na área da edição das Publicações 
Oficiais, e em 2012 mudei para a secção das Assinaturas, ou seja, 
para o marketing e vendas das Publicações Oficiais, onde tive o pri‑
meiro contacto com a função de monitora. Fruto das últimas rees‑
truturações, já fui monitora da área das lojas e também da área do 
livro. Neste momento só tenho a área do livro.

[M] Enquanto monitoras, vocês lidam com os três sistemas de certificação, 
qualidade, ambiental e recursos humanos?

[EN] Sim, eu sou monitora dos três sistemas.
[CG] Eu também, mas a parte ambiental e dos recursos humanos foi 
só recentemente, antes era apenas da qualidade.
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Carla Gomes

Elisabete Novais

[M] Quais são as vossas principais responsabilidades enquanto monitoras?
[CG] O acompanhamento dos processos no âmbito das certificações, 
a divulgação das políticas do SIG aos colegas da respetiva área, o 
tratamento das reclamações e não conformidades, a apresentação de 
sugestões de melhoria do processo face aos objetivos e tendo em vis‑
ta o cumprimento das metas estabelecidas, a monitorização dos ob‑
jetivos, o acompanhamento de auditorias bem como a divulgação de 
informação, quando necessário.
[EN] No fundo é manter o sistema vivo.

[M] Sentem que as pessoas, de uma forma geral, estão conscientes da 
importância das certificações e da necessidade da sua monitorização?

[EN] Atualmente não, o sistema foi um bocadinho desacreditado. Na 
minha opinião, o sistema, de há uns anos para cá, foi‑se deterio‑
rando, as pessoas foram cada vez menos envolvidas e, quando digo 
envolvidas, é mesmo no terreno, porque acho que a qualidade se faz 
aí. Se as pessoas não estiverem envolvidas é mais difícil cumprir os 
objetivos. O sistema tornou‑se de tal forma burocrático que levou a 
alguma reticência por parte das pessoas. Atualmente, enquanto mo‑
nitora, a maior dificuldade é fazer com que as pessoas façam o que 
sempre fizeram, ou seja, na moeda, a área que é certificada há mais 
tempo ao nível da qualidade, as pessoas percebiam porque é que 
tinham que fazer as coisas de determinada forma e atualmente não 
percebem. Nós temos agora uma aplicação em SAP para gestão das 
não conformidades e reclamações que é muito mais trabalhosa que 
a anterior, que podia ser mais fraca mas facilitava muito o trabalho 
das pessoas. Desde que existe esta aplicação as pessoas passaram 
a não dar resposta atempadamente e as não conformidades acabam 
por ficar demasiado tempo em aberto.

[CG] Eu acho que as pessoas estão motivadas, precisam é de alguns 
estímulos, bem como a desburocratização do sistema e que se lhes 
apresente a mais‑valia trazida por cada nova ação proposta.
[EN] Eu também acho que as pessoas estão motivadas, obviamente 
que sim, até porque o processo da moeda já tem alguma maturação, 
portanto, não apresenta tantos problemas como um processo que 
esteja a iniciar agora. É mais complicado começar agora uma cer‑
tificação do que era há 15 anos, quando não existia nada, e eu acho 
que é mais complicado envolver as pessoas agora.
[CG] A qualidade apoia‑se na melhoria contínua e convém dar a co‑
nhecer novos caminhos e novas oportunidades, porém, o ser huma‑
no é naturalmente resistente à mudança e cabe aos monitores des‑
mistificar e informar.

[M] Quais são as principais dificuldades com que se deparam no dia‑a‑dia?
[CG] Eu sinto que as pessoas veem as auditorias e as não conformi‑
dades, não como uma oportunidade de poderem melhorar o pro‑
cesso, mas como um julgamento à sua ação. É evidente que deve‑
mos antecipadamente criar mecanismos que evitem o surgimento 
da não conformidade, mas perante a inevitabilidade de alguma, a 
mesma deve ser aproveitada para refletir, perceber a deficiência ou 
omissão e agir com vista à melhoria do processo. 
Também é importante para um monitor que as pessoas se sintam 
parte integrante do sistema, que contribuam para a sua melhoria e 
que estejam abertas à implementação de novos procedimentos. Só 
com a contribuição dos intervenientes se consegue avaliar a eficácia 
de cada proposta. Aliás, o processo do livro tem sido um processo di‑
nâmico onde já demos passos em frente e já demos outros atrás. Por 
exemplo, algumas pessoas não se conseguiam adaptar muito bem 
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à inserção de dados em SAP, porque não é um sistema muito intuiti‑
vo, sobretudo para pessoas que na sua ação não trabalham com ele, 
não têm essa necessidade. Então, como isso não estava a dar resul‑
tado, substituímos essa transação em SAP por outro procedimento.
[EN] Eu não sinto grandes dificuldades, até porque o gestor do pro‑
cesso da moeda sempre foi uma pessoa que deu grande importân‑
cia à qualidade e que acompanha de perto o sistema. Quando assim 
é o trabalho do monitor fica mais fácil.

[M] Vocês tiveram algum tipo de formação específica?
[EN] Eu já tive várias ações de formações, sobre as normas, sobre as 
certificações.
[CG] Eu não. Só há muito pouco tempo, há cerca de dois meses. Até 
então, fui adquirindo a experiência individual através do contacto 
e fui perguntando aos meus colegas. Sempre contei com os colegas 
para as dúvidas que foram surgindo. O primeiro contacto que tive 
foi uma ação de sensibilização sobre a certificação, em 2003, mas 
sem ter nada a ver com o trabalho de monitor. Depois, salvo erro em 
2010, voltei a ter outra ação de sensibilização, quando o Diário da 
República foi certificado. Em 2014 fiz uma formação em auditoria 
interna e aí tive um contacto mais esclarecido e clarificado com as 
normas. Agora, como monitora, foi só há pouco tempo que tive for‑
mação, mas, ao mesmo tempo, isso acabou por ser importante, pois 
obrigou‑me a desenvolver um espírito crítico e a colocar questões 
que depois me permitem poder esclarecer melhor os outros.

[EN] Eu, nesse aspeto, tive um bocadinho mais sorte porque, como en‑
trei no início da qualidade, tive um grande professor, que era o nosso 
consultor na altura. Aprendi muito com ele sobre a qualidade e, além 
disso, fui a muitas formações no exterior que ele me aconselhava a 
frequentar. Tive quase seis meses de formação em auditorias. Mas, 
para ser monitor não é necessário ter muita formação. O que é neces‑
sário é conhecer a fundo as normas e é preciso saber pensar e ter um 
espírito crítico. Por exemplo, eu agora estou a dar uma ajuda a nível 
de armazém e eu não conheço o armazém. Basta apenas pensar, saber 
o que é necessário em termos documentais para responder à norma 
e descrever aquilo que as pessoas fazem, porque a qualidade não é 
mais do que isto, passar para documentos aquilo que as pessoas fa‑
zem e não o contrário, não é criar documentos para depois as pessoas 
se adaptarem a eles. Não são necessários muitos registos e muitas 
instruções de trabalho. O que simplificou bastante em 2005, com a 
revisão da norma, foi o aligeirar processos. Não precisamos de instru‑
ções de trabalho se houver know-how das pessoas, só são necessárias 
se as pessoas forem desempenhar funções que desconhecem.

[M] Notam alguma evolução ou melhoria no atual SIG?
[EN] O sistema continua mais ou menos a mesma coisa. Temos ex‑
pectativas de futuro, temos que ter. Noto que as pessoas estão a fa‑
zer um grande esforço para a qualidade voltar a ser aquilo que era, 
mas não noto grandes alterações a nível de sistema.
[CG] Eu não partilho da mesma opinião. Acho que se nota uma melho‑
ria, sobretudo na tentativa de incutir uma cultura de envolvimento.
[EN] Sim, isso é um facto, isso nota‑se. Nota‑se que há uma preocu‑
pação de tentar reavivar a qualidade e o sistema que sempre existiu.
[CG] Para mim há evolução, sobretudo em termos de transparência e 
de comunicação. Há mais contacto e mais informação.

[M] Gostam do trabalho que fazem enquanto monitoras?
[EN] Eu já gostei mais. Até porque o que eu mais gosto, em termos de 
qualidade, é a parte da implementação. Depois, quando o processo 
já tem alguma maturidade, torna‑se mais rotineiro. Eu gosto mes‑
mo é de criar, não gosto muito de rotina, apesar de haver sempre 
uma melhoria contínua. O nosso processo já tem muitos anos, mas 
há sempre coisas a melhorar, porque se vierem outros olhos, e eu 
encaro as auditorias com mais uns olhos a verem o nosso trabalho, 
encontram sempre coisas a melhorar. Mas o que eu gostei mesmo 
foi a parte da implementação e quando, em 2005, com a revisão da 
norma, tivemos que alterar todo o nosso processo. A parte da manuten‑
ção já não gosto tanto.
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[CG] Eu estou a ter um maior dinamismo na parte do livro, têm havido 
bastantes alterações. Ao longo dos últimos três anos, tem sido um 
processo bastante dinâmico e ainda não senti aquilo que a Elisabete 
está a sentir, porque tem mais anos de experiência.
[EN] Eu referia‑me apenas ao processo de moeda, porque entretanto já 
tive outros processos em que me calhou a parte da implementação, que 
é o que eu mais gosto. O que não gosto é de implementar o processo e 
depois ficar sem ele, porque, na nossa empresa, às vezes existem altera‑
ções muito profundas num curto espaço de tempo. Por exemplo, ainda 
há pouco tempo, tivemos a parte do marketing da moeda, em que nós 
criámos um novo processo para a conceção, e quando a coisas estavam 
a funcionar, porque os processos demoram algum tempo a estar imple‑
mentados e afinados, as áreas mudaram. Quando surge uma reestrutu‑
ração, nós temos que adaptar todos os processos.

[M] Sentem que o vosso trabalho é valorizado?
[EN] Pelas chefias sim, sem dúvida nenhuma, é bastante valorizado. 
Aliás, aquilo que ainda me mantém enquanto monitora da quali‑
dade é a equipa onde eu estou inserida. Adoro trabalhar com es‑
sas pessoas, porque são pessoas muito abertas à mudança e é mui‑
to fácil interagir com elas. É um ambiente muito saudável, não há 
aquela parte competitiva, portanto o meu trabalho fica muito mais 
facilitado quando assim é. Quando foi a fase de implementação da 
qualidade na moeda, as pessoas e as chefias foram todas envolvidas.
[CG] Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Sinto que as pessoas 
recebem‑me bem, mas que têm sempre uma pontinha de resistên‑
cia e que pensam: «Lá vem aquela burocrata.»

[EN] Claro que nós temos que ter evidências, por isso foram sen‑
do criados registos, que representam um acréscimo de trabalho. 
Mas as pessoas, sentindo que estão envolvidas e que fazem aquilo 
com um determinado objetivo, acabam por perceber que faz sen‑
tido. Eu não senti que a qualidade lhes trouxesse demasiado peso. 
Quando se veem resultados é mais fácil.

[M] Acham que seria positivo os monitores de cada área terem 
oportunidade de conhecer o trabalho que se faz nas restantes áreas?

[CG] Eu acho que sim, essa troca de experiências podia ser muito 
boa.
[EN] É importantíssimo. Eu acho que o nosso sistema está a precisar 
de coordenação e é aí que eu tenho alguma esperança no futuro, 
porque cada unidade tem o seu processo e se olharmos como um 
todo, nenhum deles tem a ver com o outro. Nunca houve troca de 
conhecimentos. Eu acho que a Carla poderia ter muito para me en‑
sinar e vice‑versa.

[M] Quando alguma coisa corre menos bem numa auditoria, costumam 
pedir‑vos satisfações?

[CG] Eu nunca senti isso.
[EN] Esta história de olhar para as não‑conformidades é uma coisa 
positiva, no entanto, eu não consigo deixar de pensar o contrário, 
porque, de cada vez que há uma não‑conformidade, penso que fa‑
lhei. Não precisam de me chamar a atenção, porque eu própria já 
fico muito chateada. Ninguém gosta de ter uma não‑conformidade.
[CG] Ninguém quer ter, mas, a ter uma não‑conformidade, é impor‑
tante retirar daí algum conhecimento.

[M] Que expectativas têm em relação ao vosso trabalho enquanto 
monitoras?

[CG] Eu acho que as hipóteses de melhorar existem sempre, isso é aliás 
um dos pilares do próprio processo de certificação, a melhoria contínua. 
O papel dos monitores no terreno é importante e eu acho que é sempre 
necessário haver alguém a interagir com os colegas. O monitor vai ter 
sempre um papel importante ao longo do processo de certificação.
[EN] Eu quero ter expectativas, quero acreditar que a equipa que en‑
trou agora para a qualidade vai olhar para o sistema e vai melho‑
rá‑lo. Portanto, tenho algumas expectativas que as coisas melhorem. 
No processo da moeda não vejo que seja possível fazer grande coi‑
sa, já são muitos anos de qualidade. Obviamente, pode sempre fa‑
lhar alguma coisa, porque todas as pessoas erram, mas já está tudo 
tão bem implementado que já não há grande coisa a melhorar.
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Pedro Pinto

Pedro Abel Silva Pinto entrou ao serviço 
na INCM no ano de 1992, fez a carreira 
de operador de máquinas e, neste momento, 
exerce a função de sub chefe da Secção 
de Acabamentos Gráficos.

A 
par da sua atividade profissional, este nosso colega desenvolveu 
um forte interesse por outro tipo de máquinas e dedica‑se ao 
modelismo ferroviário.
O interesse pelos comboios em miniatura já tem muitos anos e 
surgiu quando os seus avós maternos lhe ofereceram «uma pista 
de comboios». A partir daí, nunca mais perdeu o interesse pelos 

comboios e ainda hoje tem o seu primeiro comboio totalmente funcional.
Pedro Pinto começou a construir os primeiros modelos por volta de 1996 e 
o primeiro modelo totalmente construído por si foi um modelo em latão à 
escala H0 (1/87), um locotrator da CP (Sentinel).
Com um rigor e um detalhe impressionantes, os modelos são todos feitos 
à escala H0 por Pedro Pinto, que se dedica em concreto à reprodução de 
modelos da CP e estruturas de ambiente português, pois uma das coisas que 
lhe dá mais gozo fazer é reproduzir à escala os modelos reais.
Participa regularmente em exposições de modelismo desde 2004 e foi um 
dos fundadores de uma associação de modelismo ferroviário (AMFP), 
entretanto extinta. As duas últimas exposições em que participou foram, 
em 2014, a Exposição Nacional de Modelismo Ferroviário no palácio do Egito, 
em Oeiras, e, já no corrente ano, a Locomodel Expo, em Alverca.
Além das exposições, Pedro Pinto tem publicado artigos em revistas da 
especialidade, nomeadamente três artigos em edições distintas da revista 
espanhola Maquetren sobre a construção de três dos seus trabalhos: a loco‑
motiva CP 4701, a automotora da CP UTD 0600 e a estação ferroviária de 
Sacavém, modelos que Pedro construiu pela primeira vez à escala H0 e que 
ainda hoje são únicos.

A «BRINCAR» 
AOS COMBOIOS 
MUITO A SÉRIO

ARTE DE QUEM TRABALHA
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RECURSOS HUMANOS

1.º PROJETO FORMATIVO NA INCM 
NO FORMATO E-LEARNING

Na área das tecnologias de informação o curso de 
Segurança da Informação, ministrado em formato 
à distância (e learning) durante o mês de maio, no 
qual participaram 602 colaboradores e colabora‑
doras, atingiu uma taxa de conclusão de 91 %. 
Esta nova modalidade de formação, utilizada pela 
primeira vez na INCM, obteve uma enorme rece‑
tividade e adesão por parte dos participantes, o 
que transformou a ação num sucesso.
Procurando encontrar mais soluções para os di‑
versos projetos formativos, em complemento à 
formação em sala ou no local de trabalho, a INCM 
está a preparar a implementação de uma plataforma 
para formação à distância, alojada num site cria‑
do e desenvolvido pela INCM, onde serão minis‑
trados cursos cuja metodologia pedagógica seja 
adaptável a esta modalidade de formação.
Com esta nova modalidade será alargada a oferta 
formativa e reforçada a aposta da INCM na for‑
mação e qualificação dos seus colaboradores e 
colaboradoras.
Para consultar todas as novidades de formação 
consulte na intranet o link http://intranet/desen‑
volvimento/Paginas/Formacao.aspx.

SISTEMA DE GESTÃO DE DESEMPENHO

Entre os dias 12 de maio e 2 de junho decorreram 
ações para dar a conhecer o novo sistema de ges‑
tão de desempenho da INCM. Estas ações, leva‑
das a cabo pela Direção de Recursos Humanos, 
tiveram início na Contrastaria do Porto, passando 
pelo edifício da Casa da Moeda e da Imprensa Na‑
cional, abrangendo um total de 520 colaboradoras 
e colaboradores. A comunicação sobre o novo mo‑
delo representou uma das fases mais importantes 
da nova ferramenta de gestão que permitirá um 
maior alinhamento com a estratégia da empresa. 
Para além destas ações foi distribuído um flyer 
com síntese de informação sobre o novo modelo 
de avaliação de desempenho.

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 
DE SUCESSO, II EDIÇÃO

O GRACE — Grupo de Reflexão e Apoio à Cida‑
dania Empresarial, em parceria com a Fundação 
Manuel António da Mota, promoveu no dia 20 de 
março, no Mercado do Bom Sucesso, no Porto, a 
II  Edição da iniciativa Responsabilidade Social 
Empresarial de Sucesso.
A INCM esteve representada pelas colaboradoras 
Patrícia Lomba (DRH) e Elisabete Coelho (UCO), 
as quais partilharam com todos os visitantes 
projetos e parcerias estabelecidas pela Empresa, 
mostrando o que de melhor faz na área da Res‑
ponsabilidade Social.
Foi uma participação com resultados muito posi‑
tivos, quer ao nível da projeção da INCM e das 
suas boas práticas junto dos visitantes, como tam‑
bém na troca de ideias e de partilha junto dos ou‑
tros expositores.
 

DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA 
NO TRABALHO — 28 DE ABRIL

A INCM está fortemente empenhada na promo‑
ção de uma cultura de segurança, tendo em vista 
a redução dos acidentes de trabalho e das doen‑
ças profissionais e a minimização dos riscos.
Nessa linha, assinalou no dia 28 de abril o Dia 
Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho 
através do envio, via correio eletrónico, de apre‑
sentação relativa ao tema e da divulgação de 
informação em cartazes, com o objetivo de sen‑
sibilizar todos e todas os trabalhadores/as para 
a importância dos comportamentos que privile‑
giem a prevenção. 
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PROGRAMAS DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS 
LIVRES – VERÃO 2015

As atividades de ocupação de tempos livres 
(OTL), destinadas a todos os beneficiários des‑
cendentes com idades compreendidas entre os 6 
e os 21 anos de idade, têm vindo a revelar‑se como 
uma alternativa didática e lúdica durante os me‑
ses de verão.
Para além do programa OTL/Praia, que tem con‑
tado com cada vez mais participantes, este ano 
coloca‑se também à disposição de todos os traba‑
lhadores e trabalhadoras a possibilidade de ins‑
creverem os seus filhos em campos de férias em 
regime fechado no Cartaxo, Óbidos, Odemira e 
Póvoa do Lanhoso.
O programa OTL/Empresa, que já não se realizava 
desde 2012, é recuperado.

MUDANÇAS NO CORPO CLÍNICO DO POSTO 
MÉDICO DA CASA DA MOEDA

A Marina Belo, após dezassete anos de colabora‑
ção com a INCM como médica do trabalho, res‑
cindiu o seu contrato.
Em sua substituição foi contratada a Francisca 
Serbanesco, com larga experiência no exercício 
de medicina do trabalho, quer na área de serviços, 
quer em empresas industriais.
Desde maio, que a Sofia Carlos, médica de clíni‑
ca geral, colabora com a INCM, tendo substituído 
o Dr. Carneiro e Costa, que decidiu abraçar um 
novo projeto profissional.
Com a vinda destes dois médicos houve neces‑
sidade de introzduir alterações nos horários das 
consultas, os quais estão disponíveis na intranet 
em http://intranet/saude/postos/Paginas/consul‑
tas.aspx

DESAFIO SER SAUDÁVEL 2015

Desde 2010 que na INCM se assinala o dia do 
Desafio Ser Saudável na INCM na última sexta‑
‑feira do mês de maio com a realização de um 
conjunto de iniciativas alusivas à adoção de há‑
bitos de vida saudável.
Essas iniciativas têm versado quer sobre alimen‑
tação saudável e adequada, tendo sido editadas e 
distribuídas por todos os colaboradores e colabo‑
radoras brochuras com conselhos e receitas.
No dia 29 de maio de 2015, também se assinalou 
este dia com um programa especial.  

NOVAS REGRAS DE COMPARTICIPAÇÃO 
DE APARELHOS FIXOS DE ORTODONTIA

O Conselho de Administração, com base em pro‑
posta da Comissão Executiva dos Serviços So‑
ciais, deliberou alterar as regras de comparticipa‑
ção de aparelhos fixos de ortodontia, com efeitos 
desde 1 de janeiro de 2015.
Assim, apesar de o limite de idade para compar‑
ticipação de aparelhos fixos de ortodontia conti‑
nuar a ser os 24 anos, os beneficiários com idade 
superior poderão agora solicitar comparticipação 
deste tratamento, desde que o mesmo se encontre 
justitifcado através de relatório médico.
Todos os pedidos serão obrigatoriamente apre‑
ciados pela Comissão Executiva dos Serviços 
Sociais.
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APOSENTAÇÃO

PROLE

Carlos Alberto Mendes Cristovão (UGF)
Maria Cândida Jesus Almeida (UGF)
Rui Manuel Marçal Antunes (UGF)

Solminda Nobre (DRH) 
Iniciou o seu percurso na empresa em 
junho de 1980 e terminou em novembro 
de 2014

ADMISSÕES

João Pedro dos Santos Xavier Caniça
Admitido em maio de 2015 para exercer 
funções na DEL como técnico superior 
especialista A

Tiago Manuel Baptista Formas
Admitido em maio de 2015 para exercer 
funções no SLG como empregado de 
armazém I

PRÉMIO DE INCENTIVO À ASSIDUIDADE

Trabalhadores distinguidos em março:
Ana Rendeiro (DCP), Paulo Correia (DCM), 
Armando Vieira (DSA), Pedro Félix (UGF), 
Ernesto Soares (UGF), Alice Castro (UGF), 
Fernando Pereira (UGF), Arnaldo Abreu (UPB), 
Teresa Garcia (UPB), Jorge Castro (UCO), 
Nuno Teixeira (UCO), Carlos Nogueira (DEL), 
Nuno Pereira (SLG), José Vermelho (SLG)

Trabalhadores distinguidos em abril:
Ana Filipa César (DEL), André Maia (UGF), 
Carlos Marques (UPB), Daniel Torres (UCO), 
João Cristóvão (UMD), Luís Vieira (UGF), 
Manuel Ferreira (UCO), Margarida Bento 
(DCP), Miguel Costa (DCM), Pedro Faria (UGF),
Rui Gonçalves (DSA), Sofia Pires (DSI),
Vanda Oca (UGF)

Trabalhadores distinguidos em maio:
José Silva (CA), João Azevedo(DCM), 
Maria Antunes(DJU), Aida Dias(UGF), 
Nuno Henriques(UGF), João Chastre (UGF), 
Raúl Labaredas (UGF), Fernando Ramos (DSA), 
Vitor Simões (DSA), Maria Barroso (UCO), 
Armando Silva (UCO), Iliana Serrão (DEL), 
Maria Rodrigues (DRH)

UMA CARREIRA AO SERVIÇO DA INCM

Helena Felgas está em vésperas de se 
reformar depois de exercer, desde 2009, 
o cargo de  diretora da Unidade de 
Contrastaria da INCM, um serviço que 
goza atualmente de reconhecimento a nível 
mundial.

S
alienta‑se, nos anos mais recentes, o trabalho que desempenhou 
no processo conducente ao novo Regime Jurídico da Ourivesaria 
e das Contrastarias, de enorme complexidade, bem como a sua 
participação no processo que culminou com a legislação, publi‑
cada recentemente, Lei n.º 5/2015, que estendeu os serviços das 
Contrastarias das peças em metais preciosos às chamadas ge‑

mas (maxime, diamantes), passando Lisboa a ombrear com as praças belgas 
e holandesas.
Além de diretora da Unidade de Contrastarias, Helena Felgas foi também, 
entre 1992 e 2009, diretora do Departamento Jurídico da INCM, que ajudou 
a criar, uma responsabilidade que acumulou com as funções de diretora do 
Departamento de Recursos Humanos, entre 1995 e 2005.
Realça‑se também, além das funções que desempenhou na INCM, a sua 
atividade enquanto advogada e jurista, quer no setor público quer no setor 
privado, com destaque para o trabalho desenvolvido enquanto membro do 
Conselho de Deontologia da Ordem dos Advogados, entre 2005 e 2007.
Em nome do conselho de administração da INCM, aqui se deixa uma palavra 
de agradecimento e de louvor pelo zelo, dedicação e profissionalismo com 
que exerceu as suas funções.

Helena Maria Santos Encarnação 
Esteves Felgas (UCO)
Iniciou o seu percurso na empresa em 
maio de 1992 e terminou em junho 
de 2015
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AS MULHERES E O GDCTINCM

O GDCTINCM tem pautado sempre a sua ativi‑
dade pela inclusão e nunca pela exclusão. Todos 
são bem‑vindos no nosso seio, independentemente 
do seu sexo, crenças religiosas ou ideológicas, in‑
clinações clubísticas ou outras. É na diversidade 
que encontramos o nosso espaço e essa mesma 
diversidade permite‑nos crescer culturalmente e 
desportivamente.
As mulheres sempre foram parte integrante dos 
corpos sociais do Grupo e a sua presença, nas 
suas mais diversas atividades, uma constante. 
Na Direção, a Eugénia Maria assume o papel 
de tesoureira. A sua capacidade de organização 
permite‑nos manter o controlo sobre as despesas 
e a regularização de contas com as modalidades. 
São sobretudo estas as suas tarefas mais exigen‑
tes. A Ana Batuca é diretora do Pelouro Cultural. 
A  seu cargo está o planeamento das atividades 
de caráter cultural e lúdico. Um dos novos mem‑
bros, a Carla Caseiro, com uma já longa colabo‑
ração no crescimento do Teatro da Rosa, estará a 
secretariar a Direção e a apoiar a organização das 

GRUPO DESPORTIVO

mais diversas iniciativas. Teatro da Rosa que é, 
neste momento, composto na sua maioria por as‑
sociadas: a já mencionada Carla Caseiro, a Sónia 
Correia e a Alexandra Campos. Mas também a 
Mafalda Gonçalves e a Filipa Lopes já deram o 
seu contributo, sem esquecer a encenadora Maria 
Helena Falé, que muito ajudou o grupo a crescer. 
Na nossa Delegação do Porto, o TEAC conta com 
a presença das colegas Joana Padrão, Marlene 
Pinho e Isabel Morais.
A orientar as aulas de Fitness temos a Carla 
Morais, que de há longos anos tem assumido o 
papel de instrutora desta modalidade. No ciclis‑
mo, a Sandra Costa tem tido um papel de relevo, 
tendo obtido as melhores classificações da secção 
em provas de BTT. O seu empenho e boa dispo‑
sição são uma motivação para a restante equipa. 
No atletismo são também muitas as praticantes 
que todos os fins de semana participam conjunta‑
mente com os restantes atletas da equipa em pro‑
vas organizadas sobretudo nos distritos de Lisboa 
e Porto. De destacar o papel da Armandina Torres 
que muito se tem empenhado na representação 
do Grupo, tanto em provas de trail por terras do 
norte como enquanto seccionista do atletismo na 
cidade do Porto. Na região de Lisboa são várias as 
praticantes: a Ana Morais, que acumula o cargo 
de seccionista no edifício Casa da Moeda, a Ana 
Santos, a Sónia Correia, a Graciete Baptista, a Rita 
Lopes e a Sofia Pires. A secção de atletismo tem 
sido a que mais tem crescido nos últimos anos e 
a componente feminina tem sido fortemente res‑
ponsável por tal.
Não se esgota todavia na atualidade a forte pre‑
sença de elementos femininos nas atividades 
do GDCTINCM. Várias foram aquelas que se 
afirmaram no nosso pequeno universo: a Idalina 
Silva, a Celeste Rolo, a Maria Helena Sousa, a 
Sandra Marques, a Mónica Gregório, a Sandra 
Figueiredo, a Natália Dias, a Mafalda Gonçalves, a 
Catarina Rodrigues, a Manuela Giesta e a Celeste 
Silva na delegação norte. Ainda no antigo Grupo 
da Imprensa Nacional destacaram‑se a Irene 
Fernandes, a Paula Raposo, a Olívia Cerqueira e 

a Isabel Mendes na Direção. No antigo grupo de 
teatro, a Irene Fernandes e a Antónia Falcão eram 
também referências, bem como a Maria João 
Mourato. No ténis de mesa a Maria Cristina da 
Silva e a Gabriela Gomes.
Este percurso trilhado em paralelo só pode assim 
continuar. Com respeito mútuo e com a vontade 
de tornar o GDCTINCM cada vez mais abrangen‑
te na diversidade de propostas que vão ao encon‑
tro de todos aqueles que trabalham na INCM.
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ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS INCM

COMEMORAÇÃO DO 6.º ANIVERSÁRIO 

Cerca de 92 associados e familiares comemoraram, 
no dia 30 de maio, o 6.º aniversário da ARINCM. 
Desta vez visitou‑se, da parte da manhã, a cidade 
de Tomar e o Convento de Cristo.  
Finda a visita, dirigimo‑nos para o restaurante 
onde foi servido o almoço, seguido por um ani‑
mado baile onde ficou demonstrado que muitos 
não esqueceram como passar do tango à valsa. 
José Carinhas de Vasconcelos, presidente da 
ARINCM, fez uma intervenção em que, depois de 
agradecer a presença de todos, apelou para que 
cada um dos presentes trouxesse para sócio mais 
um colega ou amigo que tivesse trabalhado na 
INCM, pois, tal como consta dos Estatutos, a As‑
sociação tem por principal objetivo representar e 
defender os interesses de todos aqueles que, em 
consequência da atividade exercida na empresa,  
adquiriram o direito a uma pensão de aposenta‑
ção, reforma ou sobrevivência. Para além disso, 
cabe também à ARINCM promover a realização 
de ações nos planos social, cultural, desportivo e 
recreativo, de forma a proporcionar o convívio e 
um adequado aproveitamento dos tempos livres 
aos associados e seus familiares. 
Antes do regresso a Lisboa, foi servido um magní‑
fico lanche, findo o qual os dois autocarros ruma‑
ram à capital.
O próximo almoço‑convívio será celebrado, em 
princípio, no próximo dia 5 de dezembro, em local 
ainda a designar, estando já a ser desenvolvidos 
esforços para proporcionar um dia bem agradá‑
vel para todos os que nos quiserem acompanhar. 
Como sempre procurar‑se‑á ligar o lúdico ao cul‑
tural porque o saber não ocupa lugar.

VIAGEM A ESPANHA 

Entre 26 e 30 de setembro, a ARINCM irá realizar 
mais uma viagem, desta vez às Astúrias, Cantábria 
e Picos da Europa. Comillas, Santillana del Mar, Pi‑
cos da Europa, Oviedo, Covadonga, Cangas de Onis 
são alguns dos locais que fazem parte do percur‑
so de autocarro, com guia acompanhante em todo 
o percurso. Para mais informações deverá contac‑
tar a ARINCM (ass.reformados_incm@gmail.com) 
ou os colegas responsáveis pela respetiva orga‑
nização (telemóveis: 919 209 590; 969 522 848 e 
961 293 191). 

BREVES

INCM CREDENCIADA PELO GABINETE 
NACIONAL DE SEGURANÇA

O Gabinete Nacional de Segurança (GNS) conce‑
deu à INCM a credenciação de segurança NATO, 
UE e Nacional, nos graus NATO Secret, Secret UE 
e Secreto.
Esta credenciação foi atribuída após uma inspe‑
ção rigorosa do GNS, realizada em fevereiro deste 
ano, que comprovou a capacidade da empresa para 
proteger e salvaguardar matérias classificadas.
O GNS tem por missão garantir a segurança da in‑
formação classificada, no âmbito nacional e das or‑
ganizações internacionais de que Portugal é parte, 
e exercer a função de autoridade de credenciação 
de pessoas e empresas para o acesso e manusea‑
mento de informação classificada, bem como a de 
autoridade credenciadora e de fiscalização de en‑
tidades que atuem no âmbito do Sistema de Cer‑
tificação Eletrónica do Estado — Infra‑estrutura de 
Chaves Públicas.

EXAME PARA PERITO-CLASSIFICADOR- 
-AVALIADOR DE DIAMANTES EM BRUTO 

No dia 1 de junho, realizou‑se o primeiro exame 
para perito‑classificador‑avaliador de diamantes 
em bruto, que teve lugar nas instalações da Im‑
prensa Nacional, em Lisboa.
O exame repartiu‑se por uma parte teórica, rela‑
tiva à gemologia e à economia de uma empresa 
específica do setor de diamantes, e por uma parte 
prática, que consistiu na inspeção física de lotes 
de diamantes e elaboração do respetivo relatório.
A atividade de perito‑classificador‑avaliador de 
diamantes em bruto em território nacional só 
pode ser exercida por quem for detentor de títu‑
lo profissional válido e reúna condições de ido‑
neidade, sendo a INCM a entidade competente 
para o procedimento de habilitação e emissão do 
respetivo título, nos termos da Lei n.º 5/2015, de 
15 de janeiro, e da Portaria n.º 109/2015, de 21 de 
abril.
A lei determina ainda que a INCM é a entidade 
competente para a impressão dos certificados de 
importação e exportação de diamantes em bruto, 
cuja emissão, validação e verificação competem à 
Autoridade Tributária e Aduaneira.
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MOEDA «JUGOS (CANGAS)» PREMIADA PELO 
FÓRUM DOS NUMISMATAS

O Fórum dos Numismatas conferiu à INCM o 
primeiro prémio na categoria de Melhor Moeda 
Comemorativa Portuguesa de 2014, atribuído à 
moeda «Jugos (Cangas)», que integra a série 
Etnografia Portuguesa.
Esta moeda, da autoria da escultora Baiba Šime, 
é a segunda da série alusiva à Etnografia Portu‑
guesa, criada pela INCM, em colaboração com o 
Museu Nacional de Etnologia, com o intuito de 
colocar em evidência alguns elementos da cultu‑
ra tradicional.
A moeda tem o valor facial de 2,50 Euro e conta 
com uma emissão limitada a 2500 exemplares em 
ouro e 2500 exemplares em prata, ambos com aca‑
bamento proof, e 100 000 exemplares em cuproní‑
quel com acabamento normal.
O prémio foi conferido no âmbito do Euro Revela‑
ções, que elege anualmente as melhores emissões 
numismáticas em euros do ano anterior.

INCM VAI PRODUZIR MOEDA COMEMORATIVA 
CABO-VERDIANA

O Banco de Cabo Verde (BCV) adjudicou à INCM 
a produção da moeda comemorativa alusiva aos 
40 Anos da Independência e da Criação do BCV, 
que terá o valor facial de 250 escudos.
Esta moeda, desenhada pelo arquiteto Érico Ve‑
ríssimo, será cunhada numa versão bimetálica, 
em dois tipos de acabamento, BNC e normal, e 
numa versão em prata com acabamento proof.
O contrato estabelecido entre a INCM e a autori‑
dade emissora de Cabo Verde prevê a entrega de 
1000 moedas com acabamento BNC, 10 000 mo‑
edas com acabamento normal e 1000 moedas em 
prata com acabamento proof.

MOEDA RAÍZES CULTURAIS – VIRIATO 
APRESENTADA EM VISEU

Foi apresentada dia 21 de abril no Salão Nobre da 
Câmara Municipal de Viseu a moeda dedicada 
a Viriato, integrada na X Série Ibero‑Americana 
sob o tema Raízes Culturais.
A cerimónia contou com a presença do Presiden‑
te da Câmara de Viseu, António Almeida Henri‑
ques, a vereadora da Cultura Odete Maria Paiva 
e o vogal do conselho de administração da INCM 
Rodrigo Lucena.
A moeda, da autoria do escultor Espiga Pinto, 
presta homenagem à figura de Viriato, líder dos 
Lusitanos contra as investidas de Roma na Penín‑
sula Ibérica em meados do século II a. C. Esta mo‑
eda tem o valor facial de 7,50 Euro e conta com 
uma emissão limitada a 5000 exemplares em pra‑
ta com acabamento proof e 75 000 em cuproní‑
quel com acabamento normal.

SESSÃO COMEMORATIVA DO 25 DE ABRIL

O 41.º aniversário da «Revolução dos Cravos» foi 
celebrado, no refeitório da Casa da Moeda, no dia 
24 de abril, numa sessão que contou com a pre‑
sença do vogal do conselho de administração 
Gonçalo Caseiro, além de diversos elementos da 
Comissão de Trabalhadores e do Grupo Desportivo 
e Cultural da INCM.
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PRÉMIO GRÉMIO LITERÁRIO 2014 DISTINGUE 
OBRAS EDITADAS PELA INCM

A obra Joaquim Vasconcelos: Historiador, Crítico 
de Arte e Museólogo, de Sandra Leandro, foi galar‑
doada com o Prémio Grémio Literário 2014, que 
distingue obras originais de autores portugueses, 
nos domínios das letras, das artes e das ciências.
O júri do Prémio atribuiu ainda menções hon‑
rosas às obras A Correspondência de Fradique 
Mendes, de Eça de Queirós, que integra a edição 
crítica coordenada por Carlos Reis, e Coleção Nu-
mismática D. Luís, de Javier Sáez Salgado e José 
Godinho de Miranda.

PRELO - O NOVO BLOGUE EDITORIAL 
E LITERÁRIO

Acaba de ser lançado o Prelo, o blogue da INCM 
ligado à atividade editorial, onde os leitores po‑
derão contar com a publicação de entrevistas, ar‑
tigos de opinião, notícias da atualidade editorial, 
recensões literárias, biografias de autores, curiosi‑
dades ligadas à história da empresa e informação 
acerca do recém‑criado Prémio de Poesia INCM/
Vasco Graça Moura.

LANÇAMENTO DA COLEÇÃO DE MEDALHAS 
«DEZ DÉCADAS DE FORÇA AÉREA»

A coleção de medalhas «Dez Décadas de Força 
Aérea», emitida pela INCM, com o apoio da Co‑
missão Histórico‑Cultural da Força Aérea, foi 
apresentada no Museu do Ar, em Sintra, no dia 
27 de abril.
A cerimónia contou com a presença do Chefe 
do Estado‑Maior da Força Aérea, general José 
Pinheiro, do Presidente da Comissão Histórico‑
‑Cultural da Força Aérea, tenente‑general Carlos 
Mimoso e Carvalho, do diretor do Museu do Ar, 
coronel José Alves Mendes, e do vogal do conse‑
lho de administração da INCM Rodrigo Lucena.
Esta coleção surge no seguimento das celebra‑
ções do Centenário da Aviação Militar e é com‑
posta por 10 medalhas cunhadas em prata proof, 
da autoria da escultora Baiba Šime, com as aero‑
naves mais significativas de cada década da his‑
tória da aviação militar nacional, numa emissão 
limitada a 300 exemplares.

«URGENTE É A POESIA» NA LOJA INCM 
DO PORTO

No dia 8 de maio, na loja INCM do Porto, o poeta 
José Valle de Figueiredo leu alguns poemas in‑
cluídos na sua obra O Seu a Seu Poema, no âmbito 
da iniciativa «Urgente é a Poesia», levada a cabo 
pelo Clube de Criativos.
Esta foi uma das várias sessões de leitura que ti‑
veram lugar em algumas das mais importantes li‑
vrarias portuenses, sob o tema «Urgente é a Poesia», 
às quais se juntaram as intervenções de vários de-
signers nas montras daqueles espaços.
A montra da Loja INCM foi alvo da criatividade 
da dupla de designers R2.
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NOVOS INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO 
INTERNA

A INCM tem dois novos instrumentos de comu‑
nicação interna, a newsletter Reflexo, a Intranet 
Até Si e os pop-ups/avisos da intranet, que visam 
melhorar a o acesso à informação por parte dos 
trabalhadores.
A Intranet Até Si é uma newsletter da intranet da 
INCM, sem periodicidade predefinida, que per‑
mite enviar para o endereço de e-mail dos traba‑
lhadores informações do seu interesse, nomea‑
damente informações sobre concursos internos, 
novos protocolos com entidades de saúde ou al‑
terações relativas a normas da empresa, entre 
outras.
Os pop-ups/avisos são janelas que abrem automa‑
ticamente ao aceder à intranet e servem para vei‑
cular alertas com informação urgente ou de extre‑
ma importância sobre determinado assunto.
A newsletter Reflexo, também sem periodicida‑
de predefinida, tem como propósito divulgar in‑
formação de gestão, incluindo os resultados da 
monitorização da performance, o estado da reali‑
zação dos projetos em curso, as certificações da 
empresa, entre outros resultados do Sistema Inte‑
grado de Gestão e de iniciativas de alinhamento 
organizacional.

PASSAPORTE LAISSEZ PASSER DA UNIÃO 
EUROPEIA

A União Europeia deu a conhecer os resultados 
da classificação do concurso de fornecimento do 
passaporte Laissez-Passer. A empresa seleciona‑
da pela União Europeia foi a OeSD ‑ Österreichis‑
che Staatsdruckerei GmbH, Imprensa Oficial da 
Áustria, entretanto privatizada em 2000.
A proposta da empresa OeSD obteve 882 pontos 
e a proposta do consórcio liderado pela INCM 
com a VISION‑BOX e a MULTICERT obteve 805 
pontos, num máximo possível de 1000. 
Embora não tenhamos alcançado o objetivo a que 
nos propúnhamos, a participação da INCM e seus 
parceiros pode ser considerada muito satisfatória, 
não só por termos passado à 2.ª fase do concurso, 
mas também pela excelente pontuação obtida no 
concurso, que de acordo com informações recolhi‑
das junto de algumas fontes foi bastante superior 
às pontuações conseguidas por empresas multi‑
nacionais com implantação global no mercado. 
Na componente da proposta com maior peso na 
avaliação, de responsabilidade direta da INCM, 
obtivemos 280 pontos num máximo possível de 
300, com a qualidade e segurança do conceito 
gráfico proposto a ser considerada pelos avalia‑
dores da comissão europeia como excelente.
Estes resultados confirmam a capacidade e o 
know-how da INCM, que é necessário para parti‑
cipar nestes concursos internacionais, com sérias 
expectativas de ganhar alguns deles no futuro 
próximo. 

SMARTCARDS 2015

A INCM participou no SmartCards 2015, a 13.ª 
edição do Congresso Anual de Cartões e Meios 
de Pagamento, que teve lugar no Hotel Tivoli Lis‑
boa — Palacete, nos dias 16 e 17 de junho.
Neste evento de referência no setor dos cartões 
e meios de pagamento em Portugal, a INCM es‑
teve presente com um stand, onde apresentou 
os seus produtos e serviços associados a cartões 
poliméricos.
Ao longo daqueles dois dias de conferências, a 
empresa juntou‑se aos principais players do mer‑
cado na partilha das questões relacionadas com 
inovação, tendências, segurança e costumer expe-
rience nos modelos de negócio nos cartões e ca‑
nais de pagamento.

INCM NAS FEIRAS DO LIVRO

A INCM voltou a marcar presença nas diversas 
feiras do livro do País, disponibilizando ao públi‑
co as suas novidades editoriais, assim como os 
«livros do dia» e uma grande seleção de obras a 
preços promocionais.
Na 85.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, que se 
realizou entre os dias 28 de maio e 14 de junho, os 
milhares de visitantes do certame tiveram à sua 
disposição dois pavilhões da INCM, onde pude‑
ram adquirir edições com chancela da empresa 
ou editadas em parceria com outras instituições.
A INCM participou também, entre os dias 30 de 
maio e 7 de junho, na Feira do Livro de Coimbra 
e, nos dias 30 e 31 de maio, na Feira do Livro de 
Serralves, no Porto.
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AGENDA

3 JUl
COMEMORAÇÃO 
DO 43.º ANIVERSÁRIO
DA INCM

15 JUl
MOEDA CORRENTE 
COMEMORATIVA  DOS 
500 ANOS DO PRIMEIRO 
CONTACTO COM TIMOR 


