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EDITORIAL
A capa deste Matriz (o 28) tem uma belíssima moeda de coleção, evocativa
das colchas e bordados de Castelo Branco. Além da beleza, ela traduz, na
versão proof, uma grande novidade na Numismática Portuguesa porque
insere a cor, exigindo equipamento novo na Unidade da Moeda. Mais
moedas a cores serão lançadas (a próxima, da autoria de José de Guimarães,
evocará a criação do Provedor de Justiça), demonstrando que a empresa não
receia a inovação. Tal como acontecerá, no próximo ano, com inovações em
produtos de segurança. Inovar sem nunca esquecer o seu ilustre passado,
como se pode revelar na exposição, em curso, de medalhas na sua Biblioteca,
da Rua da Escola Politécnica. Associando naquele espaço, aberto ao público,
dois dos seus históricos produtos: medalhas e publicações. Como também
não esquece quem muito a honrou quando cá trabalhou, associando o nome
de Vasco Graça Moura ao Prémio INCM, pela primeira vez atribuído este
ano, procurando distinguir obras inéditas de Poesia. Os vencedores deste
Prémio, cujo júri é composto por José Tolentino de Mendonça, Pedro Mexia
e Jorge Reis-Sá, jovens mas já consagrados nomes da Literatura Portuguesa,
ficarão com o nome gravado na pedra, à entrada da Biblioteca, tal como
sucedeu há um século com os que venceram o Prémio Derouet (outra grande
figura da então Imprensa Nacional).
Portanto, inovar, melhorar e corrigir são exercícios permanentes.
Não descurando a segurança, lembrando a propósito as palavras da palestra
de Guilherme d’Oliveira Martins, Presidente do Tribunal de Contas, da
Comissão Nacional de Prevenção do Risco de Corrupção e do Centro
Nacional de Cultura, no Dia da INCM: «o valor da segurança, adotado como
lema da empresa, não se resume ao valor material e à importância económica
da sua atividade, assumindo um âmbito mais vasto, que abrange a garantia
dos direitos dos cidadãos e a própria soberania do Estado». Nessa garantia
incluem-se todos as colaboradoras e colaboradores da empresa, que
demonstram sempre um acrisolado empenho em responder aos desafios
cada vez mais exigentes, que precisa de continuar a ganhar mercados
externos e de ampliar a sua oferta doméstica. Esses mercados são cada vez
mais competitivos e, mesmo nas fileiras de produtos em que a empresa
tem exclusivo (agora clarificado no novo Estatuto da INCM, publicado
em outubro), as exigências são cada vez maiores, que têm de continuar a
cumprir-se, atempadamente e com qualidade. Estamos certos que continuará
a INCM a ganhar esses desafios, para assim assegurar a sua perenidade.
— Rui Alvarez Carp. Presidente do conselho de administração
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INCM NO BAIRRO DAS ARTES

PALESTRA,
EXPOSIÇÃO
E LANÇAMENTO
DE LIVRO

N

o dia 17 de setembro, a INCM participou na 6.ª edição do Bairro
das Artes, uma iniciativa anual dedicada à Arte Contemporânea
que tem vindo a animar diversos espaços da capital, desde o
Largo do Rato ao Cais do Sodré, passando pelo Bairro Alto e
pelo Chiado, sempre à terceira quinta-feira do mês de setem‑
bro, ligando os diversos públicos e os vários agentes culturais.
Galerias, museus, espaços institucionais e livrarias, ao todo foram 30 os es‑
paços que se associaram ao evento e apresentaram uma multiplicidade de
propostas e expressões artísticas relacionadas com a Arte Contemporânea,
marcando assim a rentrée cultural na sétima colina de Lisboa.
Inserida naquela localização, que possui a maior concentração de gale‑
rias e espaços de arte contemporânea da cidade, a Biblioteca da Imprensa
Nacional abriu as suas portas ao público no âmbito do evento para uma
palestra com o escultor João Duarte e para a inauguração da exposição
«Medalha Contemporânea», que irá estar patente até dia 27 de novembro.
Esta exposição apresenta ao público peças representativas da medalha con‑
temporânea produzida nas últimas décadas pela INCM, muitas delas em
rotura com os padrões estéticos mais convencionais, criadas quer por artis‑
tas nacionais conceituados, alguns deles reconhecidos internacionalmente,
quer por jovens talentos.
Com uma longa tradição na emissão e produção medalhística, a INCM pro‑
cura, através desta exposição, aproximar o público desta forma de expressão
plástica, divulgando e valorizando a medalha enquanto obra de arte contem‑
porânea e a importância da escultura e dos escultores no património artís
tico e cultural português.
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O design de Carlos Guerreiro na Coleção D
Após a inauguração, a Biblioteca acolheu ainda,
no âmbito do Bairro das Artes, a apresentação do
11.º volume da Coleção D, dedicado ao trabalho do
designer gráfico, ilustrador e autor de banda de‑
senhada Carlos Guerreiro. A apresentação deste
livro editado pela INCM foi feita por Jorge Silva,
coordenador da Coleção D.
O público presente na apresentação da obra teve
ainda oportunidade de contactar com o designer
Carlos Guerreiro, que proferiu algumas palavras
acerca do seu trabalho e que, no final, acedeu aos
incontáveis pedidos de autógrafos.
Eclético e erudito, o trabalho de Carlos Guerreiro
é cheio de referências e proporciona verdadeiras
viagens a universos como o da arquitetura, da
música ou da literatura, muitas vezes com recurso
à colagem e à acumulação de diferentes tipos de
registo.
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PRÉMIO INCM/VASCO GRAÇA MOURA
Poesia de José Gardeazabal
distinguida na 1.ª edição
do Prémio INCM/Vasco Graça Moura

J

osé Gardeazabal é o vencedor da primeira edição do Prémio INCM/
Vasco Graça Moura, com a obra História do Século Vinte. Poesia,
que foi distinguida de forma unânime pelo júri entre as 230 obras
de poesia inéditas a concurso.
O júri do Prémio, composto pelo poeta, professor e ensaísta José
Tolentino de Mendonça, pelo escritor e editor Jorge Reis-Sá e pelo
poeta, cronista e crítico literário Pedro Mexia, atribuiu ainda uma menção
honrosa à obra Fade Out, da autoria de Luís Alexandre Sarrazola.
A atribuição do galardão, anunciada no dia 30 de setembro, compreende,
além do valor pecuniário de 5 mil euros, a edição da obra vencedora com
a chancela da INCM, ainda este ano, na emblemática coleção Plural, criada
por Vasco Graça Moura na década de 1980.
José Gardeazabal nasceu e vive em Lisboa. Trabalhou, estudou e viveu
— não necessariamente por esta ordem — em Luanda, Aveiro, Boston e Los
Angeles. Escreve ficção, teatro, poesia e outros textos. O seu conto Várias
versões de uma catástrofe foi publicado no número 2 da versão portuguesa
da revista Granta.
A cerimónia pública de entrega do Prémio será no dia 30 de outubro, na Biblio‑
teca da Imprensa Nacional, onde irão estar presentes os autores galardoados,
José Gardeazabal e Luís Alexandre Sarrazola, bem como os membros do júri.
«Estimular o surgimento de novos talentos»
A INCM criou o Prémio INCM/Vasco Graça Moura, dando continuidade à
sua missão, enquanto editora pública, de promoção e preservação do patri‑
mónio da língua e da cultura portuguesas e, simultaneamente, homenage‑
ando a figura incontornável e exemplar de Vasco Graça Moura enquanto
cidadão, intelectual e antigo administrador da empresa responsável pelo pe‑
louro editorial.
O galardão terá uma periodicidade anual e visa distinguir obras inéditas nas
áreas de atuação onde Vasco Graça Moura se destacou, nomeadamente na
Poesia, no Ensaio (área das Humanidades) e na Tradução (obras clássicas,
no domínio público, também na área das humanidades), alternando entre
estas três áreas temáticas.
Este ano, na sua edição inaugural, apenas foram admitidos a concurso textos
inéditos em língua portuguesa no domínio da Poesia, apresentados entre
15 de julho e 15 de setembro.
Entre as razões que motivaram a criação do Prémio, o presidente do conse‑
lho de administração da INCM, Rui Carp, salientou o trabalho desenvolvido

BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A.  7

por Vasco Graça Moura quando integrou a administração da empresa, na
década de 1980, e que originou um salto qualitativo muito grande na sua
área editorial.
Além da homenagem a uma «figura incontornável da cultura nacional», Rui
Carp sublinhou também que o Prémio pretende «estimular o surgimento de
novos talentos na poesia portuguesa que, sem este apoio, nunca sairiam do
anonimato. É preciso que as pessoas que gostam de poesia tomem conheci‑
mento dos novos poetas portugueses, aqueles que são inéditos».
A propósito deste galardão promovido pela INCM, José Tolentino
Mendonça, que presidiu o júri do Prémio, não esconde o seu profundo inte‑
resse em «acompanhar aquilo que é a produção e a criatividade dos autores
portugueses em áreas tão diferentes como a poesia, como a ensaística no
campo das humanidades e das ciências sociais e como a tradução».
Por sua vez, Jorge Reis-Sá salientou que «um prémio com o nome de Vasco
Graça Moura, que tem um valor pecuniário, que não é despiciendo, e que
tem a perspetiva de publicação na coleção Plural, que é uma coleção históri‑
ca, tem tudo para ter uma grande participação e uma elevada qualidade dos
trabalhos, ainda para mais conhecendo o estado em que está a poesia con‑
temporânea portuguesa, com muitas vozes novas e interessantes».
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OBJETOS COM HISTÓRIA
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Vitral — Sala da Biblioteca da Imprensa
Nacional

Ricardo Leone (1891-1971)

O

vitral da Biblioteca da Imprensa Nacional é um dos elementos
decorativos mais emblemáticos da instituição, quer pela sua
componente arquitetónica inserida no edifício desenhado por
Domingos Parente da Silva e construído entre os anos 1895
‑1913, quer pela sua beleza artística e estética, que complementa
a sala totalmente executada em carvalho. Esta composição
decorativa é um ponto de interesse para o público que procura visitar a sala
após observar o vitral pelo exterior, na Rua da Imprensa Nacional.
Desconhecendo-se a autoria do desenho, a sua criação foi realizada pelo
vitralista Ricardo Leone no ano de 1924. Supostamente, como não estaria
pronto para a inauguração oficial da Biblioteca, em 3 de outubro de 1923,
pelo então Presidente da República Dr. António José de Almeida, pensa-se
que tenha sido instalado para a Exposição Camoniana, inaugurada em junho
de 1924, ou para abertura da sala ao público, a 28 de julho do mesmo ano.
Ricardo Leone, que em 1920 adquire ao seu Mestre Cláudio Azambuja a
oficina onde trabalhava na Rua da Escola Politécnica, foi o principal respon‑
sável pela revitalização da arte do vitral na primeira metade do século xx.
A Oficina de Vitrais e Mosaicos de Arte de Ricardo Leone torna-se na década
de trinta e quarenta a mais importante fábrica de vitrais do País graças à
qualidade de execução técnica do seu novo Mestre que transforma em vidro
alguns dos desenhos em cartão de Almada Negreiros e Abel Manta. No en‑
tanto, o seu trabalho mais reconhecido e aclamado pelos críticos de arte foi o
magnífico restauro dos vitrais do tríptico da Paixão e do conjunto da capela‑
-mor, datados de 1514-1531, existentes no Mosteiro da Batalha. A partir desse
restauro, realizado durante a década de trinta, executa diversos vitrais para
instituições como o Instituto Nacional de Estatística, o Instituto Bacterioló‑
gico Câmara Pestana da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Farmácia
da Universidade do Porto, a Igreja de São Francisco de Paula, em Lisboa, e a
Basílica de Santa Luzia, em Viana do Castelo.
O vitral da Biblioteca da IN é constituído por forte iconografia e simbologia
artística e literária. Envolto numa cercadura com elementos vegetalistas ao
centro do vitral, sobre vidro branco, destaca-se o brasão corporativo com o
logótipo da IN em escudo português com eixo oblíquo, encimado por um
elmo cerimonial, coroa baixa e a figura de uma serpente alada. No topo do
vitral podemos observar o livro aberto sobre o rolo de papiro unido a uma
pena com fita azul, simbolizando a revelação, o conhecimento, a escrita e os
seus autores. Em baixo, encontra-se figurado o prelo em laboração ladeado
por conjuntos de livros já terminados, retratando o trabalho de impressão e
encadernação das oficinas da imprensa nacional.
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KAÏZEN
Pequenas melhorias com grande impacto!
A correção de alguns detalhes ou a eliminação de
pequenos desperdícios ao longo dos processos
produtivos permitem obter pequenos ganhos que,
à primeira vista, podem não parecer significativos,
mas que, no final, quando somados, permitem
obter poupanças consideráveis, melhorando a efi‑
ciência global da empresa.
Desta vez apresentamos alguns exemplos de su‑
cesso implementados na secção de Personaliza‑
ção de Documentos e Envelopagem (PDE), uma
das secções finais no processo produtivo da Uni‑
dade Gráfica (UGF), onde se personalizam alguns
dos produtos core, como o passaporte eletrónico,
o Documento Único Automóvel ou as cartas PIN
do cartão de cidadão.
Para esta secção foi criada uma equipa piloto
7W (*) com a missão de identificar situações de
desperdício no seu dia a dia e que, após uma aná‑
lise inicial, reportou, na sua maioria, oportunida‑
des de melhoria em processos de prestação de
serviços.
Desbloquear informação
Uma das situações reportadas foi relativa ao sis‑
tema informático, que estava programado para
manter em memória o registo do que era enviado
para imprimir, o que se traduzia num desperdício
(«informação parada» e «pessoas paradas»).
Tendo em conta que a quantidade de documentos
para personalizar é muito grande e que a leitura
da respetiva informação demora algum tempo,
essa situação fazia com que o sistema bloqueasse
em diversas ocasiões, impossibilitando a célere
execução do trabalho.
Só para se ter uma ideia do desperdício que esta
situação implicava, o tempo estimado de espera,
refletido em «pessoas paradas», ia desde uma hora
até sete horas e meia (o equivalente a um turno),
o que, tendo em conta a taxa horária de máquina
(*) 7W [Sete desperdícios (wastes)]

e o custo de mão de obra, correspondia a um des‑
perdício de 172,8 €.
A ação da equipa Kaïzen fez com que este desper‑
dício fosse rapidamente eliminado e, consequen‑
temente, o tempo de leitura da informação encon‑
tra-se atualmente próximo de zero.
Pequenos detalhes fazem a diferença
Relativamente aos processos produtivos da secção
PDE, a equipa identificou uma situação relacionada
com defeitos no papel de cartas PIN para os pro‑
dutos cartão de cidadão nacional e internacional,
alteração de morada e notificações sem AR.
A resolução do problema exigia uma rápida atua
ção, pois esses defeitos produziam uma grande
quantidade de refugo, originado pelo encrava‑
mento de papel nas máquinas de dobra e fecho de
documentos.
A equipa Kaïzen viu nesta situação uma grande
oportunidade de melhoria e, procurando conhecer
as causas do problema, recorreu a uma ferramenta
de qualidade denominada 8D — Resolução de
Problemas em Equipa.
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Foram assim identificadas, num diagrama de
Ishikawa, 24 potenciais causas primárias e 1 causa
secundária, algumas delas já analisadas e resolvi‑
das, permitindo assim uma redução substancial
na percentagem de refugo.

Uma dessas causas era o formato inadequado da
caixa de embalagem do produto com cola, pois as
caixas que estavam a ser utilizadas para o trans‑
porte do edifício da Imprensa Nacional para a
Casa da Moeda, empilhadas numa palete, eram de
um material não muito resistente e de dimensões
superiores ao produto, o que fazia com que a cola
fosse ativada por pressão e oscilação das folhas
no interior da caixa.

Com a colaboração do Planeamento, foi possível
selecionar e adquirir um novo tipo de caixa de car‑
tão que permitiu resolver este problema, aumen‑
tando assim a eficiência do processo produtivo.
Mais qualidade e mais ambiente
Para além do ganho qualitativo, com a aquisição
deste tipo de caixa, conseguiram-se igualmente
ganhos ao nível ambiental e de custo-benefício, ou
seja, foram adquiridas 1050 caixas reutilizáveis.
Sendo este material consumido em quatro pro‑
dutos diferentes e tendo sido produzidas cer‑
ca de 3 057 000 cartas PIN entre outubro e o
final de agosto, «teoricamente», seriam necessá‑
rias 2038 caixas, mas na prática reutilizaram-se
988 caixas, o que constituiu uma poupança de
€ 301.
De salientar que este desperdício tem sido me‑
lhorado com a colaboração fundamental de uma
equipa multidisciplinar constituída por elemen‑
tos da Equipa Kaïzen, Planeamento, Pré-Impres‑
são, Impressão, Acabamentos Gráficos e PDE.

Estes são mais alguns exemplos demonstrativos
da essência do Kaïzen: pequenas melhorias com
grande impacto!
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EMISSÃO DE MOEDA

Colchas de Castelo Branco – Série
Etnografia Portuguesa

A

caba de ser lançada a moeda de coleção alusiva às Colchas de
Castelo Branco, a terceira da série «Etnografia Portuguesa»,
criada pela INCM, em colaboração com o Museu Nacional de
Etnologia, com o propósito de realçar elementos da cultura tra‑
dicional que compõem a identidade nacional.
A apresentação oficial desta moeda teve lugar no Museu Fran‑
cisco Tavares Proença Júnior, em Castelo Branco, no dia 29 de setembro, e
contou com a presença de Luís Correia, presidente da Câmara de Castelo
Branco, Rui Carp, presidente do conselho de administração da INCM, e
Rodrigo Lucena, vogal do conselho de administração da INCM.
Fruto de um saber transmitido ao longo de gerações, cujas raízes se perdem
no tempo, as Colchas de Castelo Branco distinguem-se pelos pontos e moti‑
vos utilizados, normalmente um motivo central emoldurado por elementos
florais e pássaros, que fazem desta arte decorativa de raízes artesanais um
património de inegável valor cultural e artístico.
A arte destas colchas foi transposta para as faces da moeda de coleção pela
mão dos escultores Isabel Carriço e Fernando Branco, que, com grande de‑
talhe, fizeram figurar no anverso um conjunto de três elementos florais, com
a aplicação dos pontos mais usados nos bordados, e no reverso um pássaro,
como motivo central, emoldurado por uma composição floral.
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Uma novidade numismática
Esta moeda foi cunhada em cuproníquel, com
acabamento normal, em ouro e em prata, com aca‑
bamento proof, destacando-se na moeda de prata
uma inovação na numismática nacional que con‑
siste na inserção de cor no pássaro representado
no reverso, dando assim origem à primeira moeda
portuguesa pintada.
A cor escolhida para esta moeda foi o azul, tendo
como referência a cor dos bordados da colcha que
serviu de inspiração aos escultores, realçando-se
assim tanto a cor e os motivos dos tradicionais
bordados como o minucioso trabalho de gravura.
Com esta novidade, a INCM alarga a oferta que
coloca à disposição dos colecionadores e numis‑
matas, acompanhando, em simultâneo, aquilo
que é produzido pelas principais casas da moeda
mundiais.
A moeda conta com uma emissão limitada a
2500 moedas em prata, 2500 moedas em ouro e
100 000 moedas em cuproníquel.
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Tema das Séries Anuais 2015
Em setembro foram também lançadas as séries
anuais de 2015 nos acabamentos FDC, BNC e
proof, juntamente com a série Bebé FDC, cujas
embalagens tiveram igualmente como fonte de
inspiração as cores e os motivos das tradicionais
colchas de Castelo Branco.
Estas coleções de moedas de euro emitidas
em Portugal no corrente ano contam com uma
emissão limitada a 1500 exemplares com aca‑
bamento proof, 10 000 com acabamento BNC e
12 000 com acabamento FDC, enquanto a Série
Anual — Bebé FDC possui como limite de emis‑
são 6000 exemplares.
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UMA MOEDA UMA CAUSA
A defesa do ambiente em moeda de coleção

P

ara novembro está prevista a emissão de uma moeda de coleção
com o valor facial de 2,50 Euro dedicada ao meio ambiente inti‑
tulada «O Clima é Connosco», integrada na série «Uma Moeda
Uma Causa», com o intuito de chamar a atenção para as altera‑
ções climáticas que têm vindo a afetar o nosso planeta.
As alterações climáticas são uma das maiores ameaças ambien‑
tais, sociais e económicas que o planeta enfrenta na atualidade, causadas so‑
bretudo pela atividade humana, nomeadamente pela exploração excessiva
dos recursos naturais e pela emissão de gases com efeito de estufa.
A moeda foi concebida pelo escultor José Aurélio e vai ser cunhada em prata
com acabamento proof e em cuproníquel com acabamento normal, à seme‑
lhança das moedas anteriormente cunhadas dentro da série «Uma Moeda
Uma Causa»: «Uma Moeda Contra a Indiferença», que apoiou a AMI, e
«Uma Moeda Contra a Fome», que contribuiu para ajudar o Banco Alimentar
Contra a Fome.
Parte da receita das moedas «O Clima é Connosco» com acabamento nor‑
mal, resultante da diferença entre os custos de produção e o valor facial
das moedas efetivamente colocadas junto do público, reverterá para uma
Organização Não Governamental de Ambiente (ONGA) a designar,
mediante concurso, pela Agência Portuguesa do Ambiente.
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NOVAS EDIÇÕES

A INCM é uma instituição indissociável do panorama cultural por‑
tuguês e, tendo sempre presente o seu desígnio de editora pública,
estabeleceu diversos protocolos e parcerias com operadores culturais
públicos e privados, contribuindo não só para o alargamento da oferta
editorial como também para a divulgação de patrimónios de inestimá‑
veis valores.
Dando corpo a estas parcerias, a INCM marca presença em diversos
eventos de que são exemplo algumas das nossas mais recentes edições:
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ADRIANO DE SOUSA LOPES 1879-1944.
EFEITOS DE LUZ

RICORDO DI VENEZIA — VIDROS DE MURANO
DA CASA REAL PORTUGUESA

«Adriano de Sousa Lopes 1879-1944. Efeitos de
luz é o catálogo que acompanha a exposição
homónima patente no Museu Nacional de Arte
Contemporânea do Chiado, de 18 de julho a 8 de
novembro de 2015.
Pintor, desenhador, gravador, especialista na
técnica de pintura a fresco, Adriano de Sousa
Lopes foi um dos raros artistas portugueses a
experimentar práticas impressionistas, distin
guindo-se pela sua modernidade, expressa na
síntese de temáticas paisagísticas, citadinas,
rurais e marítimas, a par do gosto pelo retrato
cúmplice de amigos e de uma grande diversidade
técnica que se empenhou sempre em explorar.
A sua obra de guerra afirma-se como um
momento inédito em que a arte portuguesa inter‑
pela a conturbada história europeia do século xx,
e os resultados a que chegou assumem uma rele‑
vância internacional.
Neste catálogo publica-se um conjunto de
ensaios originais que projetam novas leituras crí‑
ticas sobre a vasta e eclética produção de Sousa
Lopes e reatualizam linhas de análise, tornando a
sua obra uma revelação, quer para o público, quer
para os investigadores que aqui a redescobrem e
dão a conhecer.»

Ricordo di Venezia — Vidros de Murano da Casa
Real Portuguesa, catálogo da exposição homó‑
nima patente no Palácio Nacional da Ajuda de
21 de julho a 20 de novembro, acompanha esta
viagem ao passado histórico contada com arte
por uma seleção de peças de vidro de Murano
do século xix pertencentes à coleção de vidros
do Palácio Nacional da Ajuda, e quatro exempla‑
res do Palácio Nacional de Sintra, adquiridas em
grande parte pela Rainha D. Maria Pia de Saboia,
sendo por si só reveladora da sua faceta de cole‑
cionadora bem como do seu refinado discerni‑
mento estético.
Esta edição, para além de uma obra que alarga o
conhecimento histórico e científico desta coleção
de inestimável valor patrimonial e artístico, é
também uma referência na divulgação destes
«verdadeiros tesouros de areia e fogo moldados
na perfeição pelos engenhosos vidreiros venezia‑
nos» que são parte integrante do acervo nacional.
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DE MATRIX A BELA ADORMECIDA

AGENDA NATURAL.PT – PATRIMÓNIO VIVO

Figura invulgarmente eclética e criativa, António
Lagarto é um dos mais relevantes cenógrafos e
figurinistas portugueses. A sua carreira multifa‑
cetada tem passado por diversas áreas da arte e
da cultura, da fotografia e do cinema às artes per‑
formativas, à ilustração, ao design expositivo e à
arquitetura de interiores.
De dezembro de 2014 a maio de 2015, o MUDE —
Museu do Design e da Moda, Coleção Francis‑
co Capelo, apresentou um conjunto de cerca de
250 peças criadas por António Lagarto durante
30 anos de carreira.
De Matrix a Bela Adormecida foi uma mostra cui‑
dadosamente encenada pelo próprio António La‑
garto, plena de dramaticidade e sentido plástico,
depurada de barreiras visuais, e convidando a uma
inusitada proximidade, de modo a que os seus re‑
quintados figurinos pudessem viver para além do
palco e ser apreciados nos mais ínfimos detalhes.
Uma experiência verdadeiramente invulgar.
Terminada a exposição, e contrariando a efe‑
meridade do momento, eis que surge o registo
dessa memória sob a forma de uma magnífica
publicação, em grande formato. A par das refle‑
xões de Eugénia Vasques, João Carneiro, Manuela
Bronze, Anabela Becho, Paulo Morais-Alexandre
e Mariana Sá Nogueira sobre a figura e a obra de
António Lagarto, a par dos depoimentos de ato‑
res e bailarinos que com ele têm trabalhado, esta
publicação perpetua ainda imagens dos espetá‑
culos para os quais as peças foram concebidas,
bem como o registo exaustivo, para memória fu‑
tura, das peças expostas pelo olhar fotográfico de
Luísa Ferreira.

A Agenda Natural.PT — Património Vivo é um
convite à descoberta do património natural e
paisagístico português visando a divulgação e
preservação de belezas e biodiversidades úni‑
cas, capazes de moldar culturas e dinamizar
comunidades.
Pela beleza das ilustrações e dos apontamentos
que as acompanham, esta agenda perpétua torna‑
-se um objeto de culto que propõe uma viagem de
contemplação a 14 áreas protegidas do território
nacional através do olhar científico e da sensibili‑
dade artística de Luísa Ferreira Nunes. Conheci‑
mento e arte na divulgação deste património, que
mais do que Português é universal.
Sendo a simbiose homem-natureza uma exigên‑
cia sempre presente, esta Agenda foi impressa em
papel Cyclus Offset 100% reciclado, para que se
perpetuem no tempo muitas viagens sem tempo.
Intemporal.
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Mantendo o seu compromisso com a cultura
e língua portuguesas a INCM enriquece o seu
catálogo editorial com o lançamento de novos
títulos do segmento Edições INCM:

A GATA BORRALHEIRA

ROBERTO NOBRE

Com a edição de A Gata Borralheira a INCM
encerra com chave de ouro o ciclo de reedições
das obras de Tomaz de Figueiredo.
Esta obra-prima da literatura romanesca, vence‑
dora do Prémio Diário de Notícias em 1963, é uma
trama intensa, dramática, viva e intemporal, aqui
apresentada em duas versões distintas: o roman‑
ce e uma adaptação radiofónica.
Este romance tem como fio condutor um retra‑
to familiar burguês assombrado por um conflito
permanente entre o passado e o presente, alimen‑
tado por um conjunto de personagens a que difi‑
cilmente se fica indiferente, e onde a decadência
moral contrasta e convive com a integridade.

Roberto Nobre é uma compilação do talento inclu‑
sivo deste homem das artes, sendo simultanea
mente reveladora das diferentes influências
que lhe marcaram o percurso — «da Secessão
Vienense ao realismo social passando pelo fulgor
Art Déco».
Conhecer e compreender a inspiração, a abne‑
gação inteligente e a obra de Roberto Nobre, en‑
quanto ilustrador e designer gráfico é a proposta
desta edição, sem nunca perder de vista outras
perspetivas, também elas intrinsecamente inte‑
grantes da obra, do homem e do seu contexto.
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VIDA DE D. FREI BERTOLAMEU DOS MÁRTIRES
«Na visão muito própria que o Autor teve da
vida — uma visão feita de amor, de simplicidade,
de humanidade e da permanente consciência da
transitoriedade de tudo quanto é humano, quando
considerado em si, contraposta à eternidade que
adquire logo que visto com os olhos do divino —
está verdadeiramente a origem da escolha das
formas de expressão para um discurso narrativo,
cuja beleza marca, afinal, o apogeu de uma evolu‑
ção que, na produção da prosa portuguesa, vinha
desde Fernão Lopes. E foi através dessa alquimia
verbal que o culto Dominicano soube transfor‑
mar a história em arte, o passado em presente, a
vida em poesia, deixando na biografia do venera‑
do Arcebispo Bracarense uma das manifestações
mais belas da língua portuguesa, num momento
cuja perenidade o tempo não consumirá.»
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OS MAIS VENDIDOS
MOEDAS
Série Anual 2015
(BNC)
Luc Luycx e Vítor
Santos

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

Ano Internacional da
Agricultura Familiar
(BNC)
Luc Luycx e Hélder
Batista

Josefa de Óbidos e a
Invenção do Barroco
Português
AA. VV.

Fernando Pessoa
O Menino Que Era
Muitos Poetas
José Jorge Letria
(texto) e João Fazenda
(ilustração)

De Matrix a Bela
Adormecida
AA. VV.
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ANIVERSÁRIO INCM

43 anos ao serviço dos cidadãos,
das empresas e do País

N

o dia 3 de julho, a INCM celebrou mais um aniversário, o 43.º
desde que a Imprensa Nacional e a Casa da Moeda se fundi‑
ram, dando origem a uma das empresas públicas mais sólidas
do País.
As comemorações iniciaram-se com uma sessão solene come‑
morativa, que teve lugar no salão nobre da Casa da Moeda, du‑
rante a manhã, onde o vogal do conselho de administração Gonçalo Caseiro
fez um balanço do último ano e falou dos projetos em curso na empresa, em
diversos eixos estratégicos, num investimento estimado de 6,7 milhões de
euros para o biénio 2015-2016.
A sessão contou ainda com a presença de Guilherme d’Oliveira Martins que,
na sua intervenção, falou sobre a história da INCM e do serviço que presta
à sociedade, salientando que «o valor da segurança», adotado como lema
da empresa, não se resume ao valor material e à importância económica da
sua atividade, assumindo um âmbito mais vasto, que abrange a garantia dos
direitos dos cidadãos e a própria soberania do País.
A encerrar a sessão solene comemorativa, Rui Carp, presidente do conselho
de administração da INCM, sublinhou que a INCM é uma empresa com his‑
tória e com futuro e que o conselho de administração, ao completar também
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um ano em funções, está empenhado no sucesso
e na sustentabilidade desse futuro.
O dia em que os trabalhadores subiram ao palco
O dia ficou ainda marcado pela comemoração
que se realizou da parte da tarde, num palco espe‑
cialmente montado para o efeito no jardim inte‑
rior da Casa da Moeda, onde foram distinguidos
vários trabalhadores que completaram 20, 30 e
40 anos de carreira e que receberam os respetivos
diplomas e pins, tendo sido também homenagea‑
da a trabalhadora mais antiga da empresa, Maria
Lurdes André (UGF), com 41 anos de serviço.
Durante a cerimónia foram também entregues os
prémios de assiduidade do mês de junho, o pré‑
mio da iniciativa «Responda e Ganhe», que cou‑
be a Dora Sousa (DSI), e os prémios do Banco de
Ideias relativos a 2014, atribuídos a Nuno Ferreira
(UGF), que viu implementada a sua ideia de criar
uma medalha comemorativa dos 100 anos da re‑
vista Orpheu, e a José Martinho (UMD), pela ideia
da criação de uma coleção de medalhas alusiva à
aviação militar portuguesa.
No final, antecedendo os imprescindíveis brindes
e bolo de aniversário, o presidente do conselho de
administração proferiu um breve discurso, onde
destacou a importância do papel desempenhado
pelos homens e pelas mulheres que, diariamente,
contribuem com o seu esforço e o seu empenho
para o sucesso da INCM.
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Dia Aberto
À semelhança do verificado em anos anteriores,
o aniversário da INCM serviu de pretexto para
mais um Dia Aberto, com visitas guiadas a áreas
da empresa que, por razões de segurança, normal‑
mente só estão acessíveis aos profissionais que
aí trabalham e, por isso, despertam a curiosidade
dos restantes colegas.
Estas visitas guiadas aconteceram, mediante ins‑
crição prévia, na área da moeda, nas contrastarias
de Lisboa e do Porto e na área da gráfica, quer
no edifício da Casa da Moeda quer na Imprensa
Nacional, tendo permitido ficar a conhecer
melhor o trabalho desenvolvido pelos colegas em
cada uma dessas áreas.
20 Anos de carreira
Alice Santos (DSI)
Anabela Raimundo (DRH)
Anabela Tabaco (DCM)
António Verdasca (DCM)
Armando Vieira (DSA)
Carla Alpalhão (DPC)
Carla Prudêncio (DCM)
Carla Silva Vieira (DPC)
Helena Felgas (UCO)
Júlio Valente Duarte (DEL)
Jorge Taborda (UGF)
Luís Silva (UGF)
Miguel Costa (DCM)
Maria Luísa Jesus (UCO)
Manuel Afonso Ferreira (UGF)
Rui António Vicente (SGL)
Sandra Cristina Gomes (UPB)
30 Anos de carreira
Ana Rosária Pinto (UCO)
António Manuel Delgado (UCO)
Cacilda Martins Ferreira (UCO)
Maria Manuela Barroso (UCO)
Rosa Maria Lima (UCO)
Vítor Neto (DFI)

40 Anos de carreira
Eleutério Salvador (UGF)
Fernando Pereira (UGF)
Fernando Emanuel Santos (UGF)
João Chastre (UGF)
José Bandeira (UGF)
João Carlos Dias (UGF)
José Manuel Vermelho (SGL)
José Curato (UGF)
Maria Lurdes André (UGF)
Maria Helena Pinto (DFI)
Sérgio Janela (UGF)
Prémio Assiduidade de junho
Carlos Cristóvão (UGF)
Elísio Martins (UCO)
Filipe Guerra (UMD)
Filipe Marques (DSA)
João Barros (DSA)
João Brito (UGF)
José Rézio (UGF)
Lavínia Monteiro (DEL)
Luís Almeida (DCM)
Maria Celeste Silva (UCO)
Maria Helena Sousa (UGF)
Patrícia Pires (DPC)
Rita Santos (DCP)
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NÃO É PARA
QUALQUER
PESSOA»
EMPREGADOS DE LOGÍSTICA
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empregados de logística

A

quantidade, a diversidade e a especificidade dos produtos
e serviços fornecidos pela INCM, a par das matérias-primas
envolvidas na sua produção, implicam um serviço de logística
ágil, seguro e eficiente.
Todos os dias entram e saem dos armazéns da INCM grandes
quantidades de materiais e produtos, destinados quer às áreas
de produção e aos serviços que lhes servem de suporte quer aos clientes e
parceiros da empresa.
Cabe ao Serviço de Logística da INCM a responsabilidade de gerir o proces‑
so de receção de materiais, a gestão de existências da empresa e de terceiros,
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a expedição dos produtos para os clientes e a prestação de serviços de logís‑
tica a terceiros, bem como o controlo de receção e destruição de documen‑
tos de identificação devolvidos.
Tudo isto é feito, mediante apertadas exigências de segurança, pelos em‑
pregados de logística, profissionais responsáveis e expeditos, que garantem
a receção e o acondicionamento dos materiais necessários à atividade da
empresa e o cumprimento dos prazos de entrega aos clientes.
Para conhecer um pouco melhor como é realizado esse trabalho, fomos con‑
versar com dois colegas do Centro de Logística de Lisboa, o António Leça
e o Amorim Ferreira.
Matriz [M] Quando é que entraram para a empresa?
António Leça [AL] Eu já estou na empresa há 21 anos, sempre no ar‑
mazém da Casa da Moeda, na parte da matéria-prima. Antes de vir
para a empresa já tinha tido outros trabalhos, mas nunca tinha tra‑
balhado como empregado de logística.
Amorim Ferreira [AF] Estou na empresa há 28 anos, sempre ligado
aos armazéns. Comecei no armazém da moeda, como auxiliar geral,
e fui progredindo até chegar a chefe de secção.
[M] Quais é que são as vossas principais responsabilidades e funções?
[AL] Nós recebemos todo o material que entra na empresa, toda
a matéria-prima, e verificamos se o material que nos foi entregue
pelo fornecedor está em condições. Há materiais que têm que ir
para o laboratório, para serem analisados, antes de serem aprova‑
dos, e outros em que esse procedimento não é necessário. Depois de
rececionados e verificados são armazenados e vão sendo fornecidos
às várias secções de produção consoante as necessidades. Além dis‑
so, também efetuamos cargas e descargas de viaturas e entregas de
materiais no exterior. Há ainda a parte do produto acabado, mas como
só lido com matérias-primas, talvez seja melhor ser o Amorim a falar.
[AF] Além das matérias-primas, também recebemos o produto aca‑
bado da produção. Temos uma série de produtos personalizados
que saem diariamente, como o passaporte eletrónico (PEP), as car‑
tas de condução ou o cartão de cidadão (CC), temos que registar em
SAP todas as entradas e saídas correspondentes a esses produtos.
No caso do PEP e do CC são registados destino a destino. Normal‑
mente, os produtos personalizados entram e saem no próprio dia,
nunca ficam em armazém.
As minhas funções são organizar e coordenar as tarefas no Arma‑
zém, segundo as orientações do meu superior hierárquico.
[AL] Também há situações em que é necessário um de nós acompa‑
nhar as entregas no exterior, por exemplo quando é necessário ir
entregar moeda ao Banco de Portugal.
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Amorim Ferreira

[AF] Fazemos a distribuição dos produtos através de transportadoras,
mas também fazemos distribuição com as nossas viaturas. Nessas
situações somos sempre acompanhados por um elemento da GNR.
No caso dos boletins de voto, por exemplo, a recolha, o transporte e
a distribuição são feitos pela PSP.
[AL] De há dois anos para cá também recebemos material apreendi‑
do pela IGAC, tudo o que é apreendido para ir a tribunal. Nós faze‑
mos a receção e o controlo desses materiais. É um serviço recente
que nós estamos a prestar.
[M] Quais são as maiores dificuldades com que se deparam no dia-a-dia?
[AF] A maior dificuldade que eu sinto no dia-a-dia é a falta de pesso‑
as com experiência na área da logística. A empresa não está admitir
colaboradores a contrato, nomeadamente gente jovem para iniciar
uma carreira no armazém, e recorre ao pessoal da mobilidade da
função pública, de outras áreas profissionais, a maioria já com algu‑
ma idade, que têm por isso algumas dificuldades em se adaptarem
às novas funções. Nalguns casos também não permanecem o tem‑
po necessário para adquirir as competências e terem a autonomia
necessária para desempenhar as funções, o que nos obriga a estar
constantemente a dar formação a quem chega de novo.
Este trabalho não é para qualquer pessoa. Existe uma ideia errada
na empresa do que se faz no armazém, que é um trabalho pouco qua‑
lificado, que se resume a cargas e descargas. Para desempenhar esta
função é necessário que as pessoas tenham algumas competências,
nomeadamente capacidade para trabalhar com computadores, pois,
com a implementação do SAP, todos os movimentos de entrada e
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saída de mercadorias no armazém são efetuados informaticamente,
com o impacto que tem no controle das existências, quando não são
efetuados corretamente.
[AL] E é o tempo. É a necessidade de fazer as coisas sair e entrar
o mais rapidamente possível e dentro dos prazos.
[M] É um trabalho que envolve muita pressão?
[AL] Eu acho que a chefia é que acaba por lidar mais com a pressão.
[AF] Sim. Nós trabalhamos com alguma pressão, por causa dos pra‑
zos de entrega. Quando os produtos chegam ao armazém, na maio‑
ria dos casos, é necessário dar seguimento o mais rápido possível.
Quando recebemos matéria-prima, há sempre alguma urgência,
para enviarmos os materiais para a produção. Por outro lado quan‑
do recebemos o produto acabado, temos as áreas comerciais a soli‑
citar a entrega dos mesmos com a máxima urgência, para que sejam
cumpridos os prazos estabelecidos com os clientes e normalmente
são prazos apertados. Temos, por isso, que andar sempre a fazer um
esforço adicional para que tudo corra dentro da normalidade, o que
nem sempre é possível face à falta de recursos. Em média, são expe‑
didos cerca de 800 envios diários. Além disso, devido à certificação
e às exigências de qualidade da empresa, temos também muito tra‑
balho burocrático, muitos impressos para preencher.
[AL] Temos que fazer as coisas rápido, embora haja dias em que
estamos bem e outros em que estamos pior. Muitas pessoas que
vieram da mobilidade, ao fim de uns dias, vão-se embora porque
não se conseguem adaptar e lidar bem com a pressão.

António Leça
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[M] E as exigências de segurança da empresa não vos dificultam o
trabalho?
[AL] Às vezes dificultam um bocadinho. Se não tivéssemos o con‑
trolo de acessos era tudo mais fácil. Temos que passar cartões para
abrir as portas e os elevadores, as portas são temporizadas, são pe‑
quenas coisas com que temos de lidar porque fazem parte das exi‑
gências de segurança da empresa.
[M] Acham que as pessoas dão valor ao vosso trabalho?
[AL] Acho que não. Há muita gente na empresa que não tem noção
do que se faz nos armazéns.
[AF] O que me diz a experiência é que não têm a noção do trabalho
que se faz no armazém.
[AL] No armazém, desde o chefe de divisão, passando pelo chefe
de secção, todos ajudam e, se for preciso, trabalham com um em‑
pilhador ou um porta-paletes. Muitas das pessoas que vieram da
mobilidade não sabem trabalhar com um empilhador, isso requer
algum tempo e alguma formação. Às vezes o grande problema
é termos que estar a pedir ao chefe para ajudar a fazer as coisas
mais rápido.
O problema é que ninguém quer ir para o armazém. Quando há um
atraso na produção lá têm os meus colegas de «dar o litro», porque
já lá estão os correios à espera para levar o material. Quando são
envios para o estrangeiro, assim que chega a hora o avião arranca
e não fica à espera.
[M] Gostam daquilo que fazem?
[AF] Sim, apesar do stress constante, gosto do que faço.
[AL] Eu não posso dizer se gosto ou não, uma vez que eu não conhe‑
ço mais nada na empresa. Gosto muito de trabalhar com máquinas,
com empilhadores. Com computadores já não gosto tanto. Não gos‑
to de estar sentado a uma secretária ao computador, gosto de estar
em movimento. No armazém não há monotonia, há sempre mate‑
riais novos, há sempre coisas que a gente aprende.
[M] Com tantos produtos e materiais diferentes, às vezes não sentem
dificuldade para encontrar alguma coisa?
[AF] Sim. Apesar dos produtos estarem identificados por códigos
nem sempre estão localizados no mesmo sítio por falta de espaço.
O produto acabado está centrado aqui na Casa da Moeda e em
Sacavém, mas a expedição é toda feita na Casa da Moeda.
[AL] O espaço em armazém é reduzido, tendo em conta a quantidade
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de material que nós recebemos, mas nós tentamos acondicionar tudo
o melhor possível. Isso tem vindo a melhorar, tal como os equipa‑
mentos. Antigamente os porta-paletes eram todos manuais e agora
já temos porta-paletes elétricos que facilitam o trabalho.
[M] Quais são as vossas perspetivas profissionais? Há alguma coisa que
gostassem de ver melhorada?
[AF] Estamos a desenvolver alguns projetos no sentido de moder‑
nizar o armazém. Vamos substituir algumas estruturas metálicas
por outras mais eficientes, que irão reduzir o número de corredores
e que vão permitir ganhar espaço no armazém. Há também pro‑
posta para aquisição de armários verticais automatizados para
fazermos a expedição de PEP, CC, vinhetas e outros produtos que
possam surgir. Com esses armários verticais o tempo de expedi‑
ção será mais reduzido, assim como o valor dos portes, pois conse‑
guimos agrupar mais as encomendas, em vez de enviarmos várias
expedições para o mesmo destino, permitindo também afetar os
colaboradores a outras tarefas. Temos ainda outro projeto que con‑
siste na identificação dos produtos com uma etiqueta que é lida
por radiofrequência, tornando o registo mais fácil, ou seja, quando
o produto passa num pórtico regista automaticamente a entrada
ou saída no armazém. A concretizarem-se estes projetos vamos ter
a vida mais facilitada.
[AL] Nesse aspeto parece que vamos melhorar. Só depois de estar
tudo feito é que se vai ver se é eficaz ou não. Outra coisa que podia
melhorar era o material, os empilhadores e os porta-paletes, que se
avariam muitas vezes porque a empresa que agora faz a manuten‑
ção não funciona lá muito bem.
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ARTE DE QUEM TRABALHA

O «MISTER»
DA INCM
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Carlos Silva é nosso colega há 22 anos,
tendo trabalhado os primeiros 4
no armazém e os restantes
na Unidade de Moeda.

Carlos Silva

p

aralelamente ao seu percurso na INCM, Carlos Silva tem vindo
a dedicar-se a uma carreira que já conta com cerca de 16 anos e
que lhe ocupa uma grande parte do tempo livre — a de treinador
de futebol.
O chamado «desporto rei» é uma paixão já antiga para este nos‑
so colega, que começou a praticar futebol de 11 e futebol de 5,
como atleta federado, aos 13 anos de idade e só terminou quando tinha 32.
Como sénior jogou Futebol de 5, que agora se chama Futsal, no Sporting e,
em 1987, na primeira formação da seleção nacional, que teve oportunidade
de representar por 8 vezes, tendo participado no primeiro torneio da FIFA,
que se realizou na Corunha, Espanha, e no segundo, em Brasília.
Em 1999, a convite de um amigo, começou a treinar os sub 9 do Águias
de Camarate nas suas horas vagas e sentiu a necessidade de ir mais além
enquanto treinador, o que o levou, em 2002, a realizar o curso de Treinador
de 1.º Nível na Associação de Futebol de Lisboa.
De então para cá treinou vários escalões, desde os infantis aos seniores, e
passou por vários clubes, designadamente o Águias de Camarate, o Clube
Desportivo da Charneca, o Águias da Musgueira, o Odivelas Futebol Clube,
a Escola Academia do Sporting — Alta de Lisboa e o Clube Desportivo do
Reguengo.
Atualmente, treina os juvenis na Escola Academia do Sporting — Carnide e
diz, sem hesitar, que o que lhe dá mais prazer enquanto treinador é ver a evo‑
lução dos seus atletas, tanto individualmente como coletivamente.
«Gosto de me atualizar porque quero evoluir para no final obter bons resul‑
tados. O futebol é uma atividade que exige muito trabalho e dedicação com
os atletas, o que por vezes se torna difícil ao fim de um dia de trabalho», su‑
blinha este nosso colega.
No entanto, as dificuldades não lhe retiram entusiasmo e motivação, con‑
forme se pode perceber pelas suas afirmações: «Ao longo destes anos como
treinador o que mais me marcou durante uma época foi ver a evolução dos
atletas, a alegria nos rostos deles depois de uma vitória. Espero que um dia
um atleta meu consiga obter bons resultados, como eu tive ao representar o
Sporting e ter sido 8 vezes internacional.»
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RECURSOS HUMANOS
PROJETO EUROPEU RELACIONADO COM A
IGUALDADE DE GÉNERO
A INCM é uma das empresas-âncora num projeto
europeu sobre a igualdade de género, liderada
em Portugal pelo ISEG, Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas.
Para o efeito foi assinado um protocolo em junho
de 2015, pelo Presidente da INCM, Rui Carp,
pelo Vogal da Administração, Rodrigo Lucena, e
pela Coordenadora Geral do Projeto, Sara Falcão
Casaca.
No âmbito deste projeto foi constituída uma Task
Force interna, constituída por Maria José Baltazar,
Luís Machado, Paulo Leitão, Helena Maria Marti‑
nho e Ana Rita Souto, com o objetivo de criação
de instrumentos de apoio à promoção da igualda‑
de de género.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
O novo sistema de avaliação de desempenho con‑
tinua a avançar nas suas etapas de implementa‑
ção. Nos dias 15 e 17 de julho decorreu a primeira
edição da formação comportamental para os ava‑
liadores, levada a cabo pela ADECCO, empresa
com vasta experiência formativa na área compor‑
tamental. A formação contemplou uma compo‑
nente mais prática junto de chefias de primeira
linha. Em virtude de se terem excedido as expec‑
tativas dos participantes, preveem-se, para breve,
mais ações de formação abrangendo as restantes
chefias e outros avaliadores. Em curso está tam‑
bém a integração informática do novo sistema de
avaliação de desempenho em SAP, de modo que
sejam operacionalizadas e de fácil acesso as suas
funcionalidades a todos os utilizadores.
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PROGRAMAS OTL VERÃO 2015
Este ano pedimos a algumas crianças e jovens, filhos de trabalhadores da empresa, que dessem as suas opiniões sobre os programas de OTL Verão, que
tiveram lugar nos meses de julho e agosto. Eis as respostas obtidas:

MY CAMP
Pedro Xavier — 17 anos
Ao longo de sete anos usufruí tanto do OTL Praia como do OTL Cartaxo
(My Camp). Infelizmente este ano foi o meu último.
Em relação ao OTL Praia, fizemos inúmeras atividades interessantes entre
as quais posso realçar, por exemplo, a visita à Cinemateca Júnior, a visita ao
Centro da Ciência Viva de Sintra e o Arborismo no Adventure Park do Jamor.
Mas o mais importante de tudo não eram as atividades, eram as amizades que
se criavam.
Falando agora do My Camp, eu não posso falar em «Campo de Férias» tenho
de falar em «FAMÍLIA». Um campo aventura que proporciona experiências
únicas entre as quais o «Leap of Faith» (Salto da Fé), Escadas de Jacob e «High
Ropes». Embora seja apenas uma semana, é vivida tão intensamente que se
criam laços que ficam para a vida.
Obrigado à INCM por me ter permitido viver estas experiências.
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CAMPO AVENTURA
João Pedro Padrão — 11 anos
Este verão fiz coisas muito divertidas, e uma delas foi ir para o Campo Aven‑
tura onde fiquei sete dias. Foi uma semana cheia de jogos e muita diversão!
Fiquei no grupo dos 10 aos 12 anos e fiz muitos amigos e muitas atividades,
algumas delas nunca tinha feito, tais como: escalada, arborismo, slide, karts,
jogos tradicionais, etc. Até tive a oportunidade de fazer o meu próprio «cra‑
chá» e de visitar o Parque D. Carlos I nas Caldas da Rainha!
Uma das atividades de que gostei mais foi o «Old Mine» que consistia em
andarmos em túneis subterrâneos e de onde saímos verdadeiros mineiros!
Íamos todos os dias à piscina, o que era muito divertido!
Gostei muito de lá estar e espero poder voltar no próximo ano.

OTL PRAIA
Bruno Mira Pinto — 17 anos
Sendo isto apenas um pequeno texto de opinião, e tendo eu integrado ano
após ano a colónia desde há sensivelmente 11 anos, será um pouco difícil
para os leitores entenderem ou até mesmo «sentirem» a emoção que eu sen‑
ti, literalmente à flor da pele, durante estes fabulosos 11 anos e sim, digo «fa‑
bulosos» porque não existe (pelo menos que me venha à cabeça) um melhor
adjetivo.
No meu caso posso referir que a colónia INCM sem dúvida me ajudou a
ser mais dinâmico, não só em termos de relacionamentos com as pessoas e
com o espaço social envolvente, mas também em termos de ser mais inde‑
pendente em certas situações do dia a dia, é este um dos pontos fundamen‑
tais que quero frisar neste texto, muito sinceramente noto que as crianças
da colónia INCM revelam-se mais astutas, mais desenvolvidas socialmente,
mais dinâmicas do que outras crianças que por vezes tenho oportunidade
de observar.
Para mim os momentos «mais complicados» seriam certamente os primei‑
ros dias de cada ano, sentia aquela ansiedade de voltar a ver os meus ami‑
gos, pois só pela colónia seria possível estarmos todos juntos, chegava por
vezes até a ser algo constrangedor ao ponto de não ocorrer assunto para o
diálogo, mas como é obvio esse constrangimento rápido se desvanecia com
o passar das horas, por influência das chegadas à praia, aos parques, fossem
onde fossem os locais.
Com o passar dos anos esse «nervosismo» de início da colónia foi desapa‑
recendo muito pela influência da idade pois já nos juntávamos em jantares,
almoços e até mesmo em festas de natal da INCM.
Foram inúmeros os momentos que vivi nesta colónia desde os meus 6 anos,
posso dizer que fiz dezenas de amizades que nunca esperei que viessem a
acontecer tão facilmente, algumas delas até já são consideradas amizades
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para a vida pois já os acompanho desde os meus 6 anos e tendo agora 17 anos
é um largo período de vivências inesquecíveis e de momentos marcantes.
Classificaria como piores momentos da colónia sem dúvida o último dia,
pois são as horas das despedidas, são raras as pessoas que não choram, por
acaso nunca aconteceu ter que chorar mas admito aqui que houve momentos
em que foi muito mas muito complicado conter-me.
Para terminar só quero dizer que a colónia INCM me ajudou no meu de‑
senvolvimento, seja motor seja cognitivo, e muito principalmente como Ho‑
mem, como habitante de uma sociedade civilizada, deu-me valores que irei
certamente levar comigo para o resto da minha vida.
Ana Maria Tavares — 12 anos
Gosto muito da colónia, porque fiz lá muitos e bons amigos e os monitores são
fantásticos. Adoro-os.
Gostei muito das atividades que fizemos e das visitas que efetuámos, porque
adquirimos muito conhecimento e divertimo-nos bastante.
Por mim, a colónia durava todo o ano e a vida era mais divertida. 

Leonardo Tavares — 6 anos
Gosto muito da colónia e dos amigos que lá tenho. Adoro os monitores.
Gosto do Jardim Zoológico, gosto de jogar à bola com os meus amigos na
praia, gosto do Adventure Park, gosto de tudo. Adoro toda a gente. 

OTL EMPRESA
Catarina Pereira – 18 anos
O meu nome é Catarina Pereira e tenho 18 anos. Pela primeira vez este ano
tive a oportunidade de participar no OTL Empresa INCM em Gondomar, foi a
primeira vez que entrei no estabelecimento e tive o prazer de conhecer todos
os colegas de trabalho do meu pai e o seu respetivo cargo de trabalho, passo
a passo.
Com esta experiência foi uma maneira diferente de passar as férias de verão e
uma maneira de preparação para o meu futuro e enriquecer os meus conhecimentos a nível profissional.
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Celebrados novos
protocolos de cooperação

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA
Foi celebrado um protocolo entre a INCM e a
Cruz Vermelha Portuguesa, através do qual passa
a estar disponível um serviço de consultas médi‑
cas no domicílio, bem como o serviço de Teleas‑
sistência, com cobertura nacional, ambos depen‑
dentes de prévia adesão.
O serviço de consultas médicas no domicílio
inclui:
Consulta médica no domicílio;
Aconselhamento médico telefónico 24 horas por
dia;
Transporte gratuito de urgência, desde que pres‑
crito pelo médico visitador;
Serviço de enfermagem ao domicílio com desconto
de 25% sobre o valor da tabela em vigor na CVP;
Entrega de medicamentos no domicílio, após
assistência médica com prescrição, mediante
o pagamento de € 5 adicionais ao custo dos
medicamentos.
Serviço de Teleassistência:
Assistência telefónica permanente em qualquer
eventualidade;
Mais tranquilidade e autonomia;
Acompanhamento ativo, com o envolvimento,
quando necessário, das redes formal e informal
de apoio;
Personalização através da programação do servi‑
ço, para gestão da sua agenda pessoal;
Possibilidade de viver no seu domicílio, em espe‑
cial os mais idosos, evitando a institucionalização.
Contacte os Serviços Sociais para obter mais
informações.

CELEBRAÇÃO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO
COM A FUNDAÇÃO INATEL
A Fundação INATEL desenvolve atividade nas
áreas do turismo social e sénior, do termalismo,
da organização dos tempos livres, da cultura e do
desporto populares.
Face à diversidade de serviços e de iniciativas que
são disponibilizados foi celebrado um protocolo
de cooperação entre a INCM e a INATEL, nos
termos do qual passou a ser possível proporcio‑
nar aos colaboradores, aposentados/reformados
e seus familiares condições mais favoráveis de
acesso aos serviços por esta prestados.
Na hotelaria, desconto de 10%, em todas as épo‑
cas no ano, no preço da diária para não associado.
Caso venha a associar-se ao abrigo do protocolo,
o trabalhador ou aposentado/reformado recebe‑
rá uma oferta exclusiva, que poderá ser o paga‑
mento da segunda anuidade de associado ou uma
noite em regime de APA na aquisição de igual
serviço.
No desporto, possibilidade de frequência das ins‑
talações desportivas e participação em provas
competitivas nas mesmas condições estabeleci‑
das para os grupos desportivos, além de possibi‑
lidade de participação regular em atividades des‑
portivas de todas as modalidades com desconto
de 10% sobre o preço de associado.
Nas viagens, possibilidade de fazer excursões
ou viagens organizadas pela INATEL pagando o
preço de associado.
Na cultura, acesso a cursos e ações de âmbito cul‑
tural com desconto de 10% sobre o preço de asso‑
ciado e entrada no Teatro da Trindade mediante
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aquisição de bilhetes ao preço praticado para os
associados.
Para usufruir destas condições, não é necessário
que o colaborador ou aposentado/reformado se
constitua como associado da INATEL, bastando,
para o efeito, a apresentação do cartão de benefi‑
ciário dos Serviços Sociais da INCM.

APOSENTAÇÃO

José Manuel da Silva Ribeiro (DEL)
Iniciou o seu percurso na empresa
em 1980, terminou em junho de 2015

PRÉMIO DE INCENTIVO À ASSIDUIDADE
Trabalhadores distinguidos em julho:
Gabriel Coelho (UGF),
João Bessa Pacheco (DSA), João Lima (DEL),
Luís Custódio (UGF), Manuel Marques (SGL),
Márcio Rodrigues (DFI),
Maria Luísa Jesus (UCO), Miguel Palma (DSI),
Paula Mendes (UPB), Pedro Abel Pinto (UGF),
Rogério Raposo (UGF), Rui Paulo (DCM),
Sandra Pereira (UCO)

Solminda Silva Simões Nobre (DRH)
Iniciou o seu percurso na empresa
em janeiro de 1993 e terminou
em maio de 2015

ADMISSÕES
Maria Rita Oliveira Assis dos Santos
Admitida em julho de 2015 para exercer
funções na UPB como técnico superior
especialista A

Trabalhadores distinguidos em agosto:
Alexandre Simões (DEL), Ana Bispo (DCM),
Ana Martinho (UMD), Cidália Dias (UPB),
Deolinda Sousa (UCO),
Helena Bonifácio (DSA), João Freire (UGF),
José Paulo Sá (DCP), Leonardo do Ó (UGF),
Luís Lima (UCO), Paula Miranda (DPC),
Rui Patrício (UGF), Vítor Cardoso (UGF)
Trabalhadores distinguidos em setembro:
Áurea Vasquez (UPB), Carla Antunes (DCM),
Carlos Monteiro (UGF), Carlos Pereira (UMD),
Gonçalo Craveiro (DEL),
Isabel Alvarrão (DCM), Leandro Silva (UGF),
Nelson Teixeira (UGF), Nuno Gonçalves (SLG),
Sónia Gomes (UPB)

Domingos da Cruz Henriques
Admitido em julho de 2015 para exercer
funções na DPC como técnico superior
especialista A

PROLE
Pedro Jorge de Jesus Marques (UGF)
Sílvia Cristina Oliveira Batista Carvalho (UGF)
Rui Manuel Antunes Fernandes (DEL)
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GRUPO DESPORTIVO

E

ste artigo já estava escrito e ia ser publi‑
cado quando recebemos a triste notícia
de que o Sérgio Janela nos tinha dei‑
xado. Não perdeu a sua razão de ser
e é ainda com os sentimentos à flor da
pele que partilhamos com todos algu‑
mas memórias comuns que temos do Janela. Quer
como homem, como profissional ou como atleta
do GDCTINCM, algo nunca lhe poderá ser nega‑
do: o seu empenho, a paixão e a vontade de transmi‑
tir os seus conhecimentos que sempre o orientou.
O Sérgio Janela entrou para a INCM no dia 17
de novembro de 1975. Faria este ano 40 anos de
dedicação à causa da INCM. Integrou o último
grupo de alunos da Escola de Artes Gráficas e
Paragráficas que marcou os anos 70 da empresa.
Passou pela escola de composição manual, foto‑
composição, PURUP, pré-impressão e recente‑
mente pertencia aos quadros do PER.
Infelizmente, um acidente de moto, de que muitos
de vós terão tido conhecimento, afastou-o do nos‑
so convívio. No passado dia 29 de maio foi alvo
de uma homenagem de todos os colegas de traba‑
lho que fizeram questão de tirar uma foto de con‑
junto, demonstrando a sua solidariedade naquele
momento de infortúnio.
Este artigo é a homenagem possível a quem, des‑
de há largos anos, abraçou a causa do nosso em‑
blema e teve a oportunidade de o representar em
imensas ocasiões. O Janela foi uma pessoa afável,
bem-disposta e que sempre o soube compartilhar
com os seus amigos e colegas. Neste momento di‑
fícil para a sua família, que a todos nós no GDC‑
TINCM tocou fundo, não podíamos deixar passar
mais tempo sem lhe prestar a devida homenagem
e enviar-lhe um longo abraço solidário.
Participando em várias provas de estrada e de rail
foi um atleta exemplar e honrou o nome da cole‑
tividade. Com uma conduta ímpar, teve sempre
uma palavra de incentivo para aqueles atletas
que se iniciavam na modalidade, bem como para
os veteranos. Tendo um curso de treinador de
atletismo, não se coibia de dar conselhos técnicos
a todos os atletas.

BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A.  41

A vida leva-nos por trilhos que muitas vezes
não compreendemos, mas com força de vontade
e dedicação esses trilhos serão ultrapassados.
Sendo um Homem de caráter bem definido, teve
sempre algum ensinamento a transmitir na sua
vertente de corredor. Motivador por natureza, ti‑
nha uma aptidão na transmissão das suas experi‑
ências aos atletas e amigos mais novos.
Muitas histórias poderiam ser contadas sobre ele,
por quem teve o privilégio de privar com o Jane‑
la. Um deles foi o Rui Correia, antigo seccionista
da modalidade e atual Diretor Desportivo. Este é
o seu relato de uma situação que, na sua opinião,
melhor reflete a força e o impacto das suas pala‑
vras e do seu caráter:
«Propus-me a realizar a minha primeira maratona
em Lisboa e, consciente das dificuldades, o Janela
decidiu esperar por mim sensivelmente ao km 30
para me ajudar a concluir a prova, e assim o fez.
O desgaste que eu trazia era enorme e junto ao
abastecimento no km 33 tive uma quebra física
de tal forma que a corrida era algo insuportável
devido a uma cãibra. Com as dores, deitei-me no
chão e, ao aperceber-se da minha dificuldade,

rapidamente o Janela encontrou uma caixa
de cartão e colocou-a nas minhas costas para não
me magoar. Por entre palavras de incentivo o
Janela massajava-me a perna para tentar relaxar
os músculos, mas ao fim de 10 minutos as dores
teimavam em não desaparecer, até que ele profe‑
riu umas simples palavras. Ele sabia que seriam
essas palavras que iriam determinar a conclusão
da minha aventura — «Rui, é melhor desistires».
Quem tem por hábito correr sabe que desistir será
sempre a última opção a tomar. Foi o click que me
faltava para encontrar forças onde já poucas resi‑
diam. Levantei-me com tal determinação e, como
estava junto a um posto de abastecimento, peguei
em comida e em garrafas de água e comecei a cor‑
rer em direção à meta. Foram os 9 km mais difíceis
da minha vida mas foram aqueles que maior gozo
me deram e o prazer em concluir esta prova só um
maratonista como o Janela compreenderá.»
O Janela terminou agora a corrida mais difícil da
sua vida.
«Existe um lugar para os corredores que morrem,
Localizado no cume da Montanha do Sol Nascente.
Lá eles são cuspidos pelo vento,
Para sempre transportados até que o Mundo
termine.
Esse é o lugar onde esperamos que estejas,
Quando o teu tempo de corrida terminar.»
Tradução livre de um poema de Chuck Johnson.

Para ti Janela... um Muito Obrigado!
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ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS INCM
A Associação de Reformados da INCM (ARINCM)
tem desenvolvido, dentro dos condicionalismos
que tem tido, algumas iniciativas, quer de âmbito
lúdico-cultural quer de intervenção junto dos
órgãos superiores da empresa. Não podemos afir‑
mar que os resultados respetivos sejam um êxito
total, porém, sabemos que a ARINCM é constituí
da por todas as pessoas que se juntaram a um pro‑
jeto pensado no passado, mas que só viu a luz do
dia há apenas seis anos. Deixamos aqui o nosso
agradecimento a quem aderiu à ARINCM sem
preconceitos de qualquer espécie, esperando que
outros se juntem para solidificar a amizade que
existe entre a grande maioria das pessoas que
laboraram na INCM.
Neste momento, estamos já a programar um pas‑
seio e almoço para o dia 5 de dezembro, visando
celebrar o Natal e o Ano Novo. Em princípio ha‑
verá uma visita ao Convento de Mafra, da parte
da manhã, seguindo-se um almoço em A-dos‑
-Cunhados, no nosso já conhecido restaurante
Valoásis. Quem estiver interessado em partici‑
par nesse momento de convívio pode contactar a
ARINCM, a partir do dia 5 de outubro, por email
(ass.reformados_incm@sapo.pt) ou por telefone
(José Carinhas: 919 209 590 ou Vladimiro Covas:
969 522 488).
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BREVES
12.A EDIÇÃO DO FÓRUM EUROPEU DE JORNAIS
OFICIAIS
A INCM esteve presente na 12.ª edição do Fórum
Europeu de Jornais Oficiais, que se realizou em
Paris, nos dias 17 e 18 de setembro.
Criado em 2004 pelas organizações responsáveis
pela publicação dos jornais oficiais dos Estados
membros da União Europeia e pelo Gabinete de
Publicações da União Europeia, o Fórum Europeu
de Jornais Oficiais tem como objetivo primordial
a troca de ideias e informação entre os editores
oficiais acerca dos processos de publicação, da
tecnologia e das melhores práticas.

INCM PARTICIPA NAS REUNIÕES
DA HALLMARKING CONVENTION
E DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL
DAS CONTRASTARIAS
A INCM, em representação de Portugal, parti‑
cipou na 77.ª reunião do Comité Permanente da
Hallmarking Convention (Convenção sobre o
Controlo e Marcação de Artefactos de Metais Pre‑
ciosos), que teve lugar no Goldsmiths’ Hall, em
Londres, entre os dias 9 e 11 de setembro.
A Convenção sobre o Controlo e Marcação de
Artefactos de Metais Preciosos, que acabou de
completar 40 anos desde que entrou em vigor,
é um tratado internacional sobre o comércio
transfronteiriço de artefactos de metais precio‑
sos, aberto a qualquer Estado que faça parte das
Nações Unidas e que tenha condições para o en‑
saio e marcação independente de artefactos de
metais preciosos.
Cada país membro assume o compromisso de
permitir que os produtos marcados com a marca
da Convenção, a chamada marca comum de con‑
trolo, sejam importados sem posteriores testes e
marcações.
No dia 11 de setembro, o Goldsmiths’ Hall aco‑
lheu ainda a 16.ª reunião da Associação Interna‑
cional das Contrastarias, onde as Contrastarias
da INCM também marcaram presença, partici‑
pando na troca de experiências e no debate de
assuntos técnicos de interesse geral com as suas
congéneres.
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MOEDA DESENHADA POR JOANA
VASCONCELOS APRESENTADA NA SEDE
DO COMITÉ OLÍMPICO DE PORTUGAL
A moeda de coleção comemorativa da Equipa
Olímpica aos Jogos Olímpicos Rio 2016, dese‑
nhada pela artista plástica Joana Vasconcelos, foi
apresentada, na sede do Comité Olímpico de Por‑
tugal (COP), no dia 6 de julho, durante a cerimó‑
nia de assinatura do protocolo estabelecido entre
o COP e a INCM para a amoedação alusiva a este
acontecimento multidesportivo internacional.
O protocolo rubricado pelo presidente do COP,
José Manuel Constantino, e pelo presidente do
conselho de administração da INCM, Rui Carp,
abrange a cunhagem de duas moedas, uma
moeda de coleção comemorativa de € 2,5 alusiva
à preparação dos atletas para os Jogos Olímpicos
Rio 2016, a ser emitida este ano, e uma moeda cor‑
rente comemorativa de € 2 relativa à participação
portuguesa, com emissão prevista para 2016.
A moeda de coleção comemorativa de € 2,5
desenhada por Joana Vasconcelos deu origem a
um processo tecnológico inovador desenvolvido
pela INCM, que tornou possível a junção de duas
ligas metálicas distintas — o ouro e a prata — de
uma forma sem paralelo a nível numismático.
Por sua vez, a moeda corrente comemorativa de
€ 2 irá reproduzir na face nacional uma das obras
mais icónicas de Joana Vasconcelos — Coração
Independente Vermelho —, apresentando-se como
um elogio ao espírito de determinação, trabalho e
paixão que caracteriza o povo português e, em es‑
pecial, os atletas que nos irão representar.
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FEIRA DO LIVRO DO PORTO


A INCM participou na Feira do Livro do Porto,
que decorreu, de 4 a 20 de setembro, nos Jardins
do Palácio de Cristal e que contou com um vasto
programa cultural e de animação, que se esten‑
deu à Biblioteca Almeida Garrett.
Um dos eventos incluídos no programa da Feira,
que teve precisamente lugar na Biblioteca Almeida
Garrett, no dia 12 de setembro, foi o debate pro‑
movido pela INCM sobre o tema O Modernismo
Brasileiro e o Modernismo Português/Orpheu
(centenário), realizado na sequência da reedição
do estudo da autoria de Arnaldo Silva sobre a
mesma temática.
Além do autor da obra, recentemente reeditada
pela INCM, participaram também no debate o
poeta, ensaísta e tradutor Fernando Guimarães,
a Professora Maria Luísa Malato e o Profes‑
sor Francisco Topa.
Destaque também para o stand da INCM que, ao
longo dos dias em que a Feira do Livro do Porto
se realizou, registou uma procura significativa,
tendo proporcionado aos visitantes descontos en‑
tre os 10 e os 50%.

LIVRO CARLOS RAMOS. ARQUITETURAS
DO SÉCULO XX EM PORTUGAL VENCE PRÉMIO
JOAQUIM DE CARVALHO
O livro Carlos Ramos. Arquiteturas do Século XX
em Portugal, edição conjunta da INCM e da
Imprensa da Universidade de Coimbra, da auto‑
ria de José Manuel Fernandes, venceu o Prémio
Joaquim de Carvalho de 2015.
O Prémio Joaquim de Carvalho foi instituído,
em 2010, pela Imprensa da Universidade de
Coimbra, com o intuito de distinguir trabalhos
realizados no âmbito da investigação ou da divul‑
gação científicas.
O livro agora premiado dá a conhecer a imensa
sequência de trabalhos, projetos e realizações do
arquiteto Carlos João Chambers Ramos (Porto,
1897-1969) e de seu filho, também arquiteto, Carlos
Manuel Oliveira Ramos (Oeiras, 1922-2012).
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MAIS UMA DÉCADA DA 2.A SÉRIE DO DIÁRIO
DA REPÚBLICA COLOCADA AO DISPOR DOS
CIDADÃOS
A partir do dia 30 de junho, a INCM passou a
disponibilizar toda a década de 80 do Diário da
República, 2.ª série, no site www.dre.pt, o que
corresponde a um total de 136 mil novas páginas
em formato eletrónico.
Os cidadãos passam assim a ter ao seu dispor mais
uma década da 2.ª série do jornal oficial (antes
disponibilizado somente a partir de 1990), alar‑
gando a oferta de serviços do Diário da República
eletrónico com cerca de 4190 novos ficheiros em
formato PDF do diário do dia e suplementos.

MOEDAS PORTUGUESAS NOMEADAS PARA
OS PRÉMIOS COIN OF THE YEAR
A moeda corrente comemorativa do 40.º Aniver‑
sário do 25 de Abril e as moedas de coleção co‑
memorativas «Os Jugos» e «Centenário da Pri‑
meira Moeda Comemorativa da República» estão
nomeadas para os prémios Coin of the Year 2016,
respetivamente, nas categorias de Melhor Moeda
Contemporânea, Melhor Moeda de Ouro e Moeda
Mais Inovadora.
As moedas a concurso foram selecionadas por um
júri constituído por autores, editores, numismatas
e membros da American Numismatic Associa‑
tion e do Citizens Coinage Advisory Committee,
que se reuniu, no dia 2 de outubro, para avaliar
centenas de moedas emitidas em 2014 e prove‑
nientes de todo o mundo.
Os exemplares nomeados vão agora ser aprecia‑
dos por um painel internacional de juízes, com‑
posto por especialistas, jornalistas e representan‑
tes de casas de moeda e museus, que irão decidir
quais são as moedas vencedoras nas 10 catego‑
rias a concurso e, entre estas, aquela que será a
Moeda do Ano (Coin of the Year).
Os prémios Coin of the Year distinguem o que de
melhor se faz no mundo ao nível do design, da te‑
mática e do marketing de moedas e serão atribu‑
ídos em fevereiro de 2016 na World Money Fair,
em Berlim, pela Krause Publications.
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SEMINÁRIO TÉCNICO SOBRE O SISTEMA
NACIONAL DE INFORMAÇÃO TERRITORIAL

PORTUGAL CERTIFICADO PARA O COMÉRCIO
INTERNACIONAL DE DIAMANTES EM BRUTO

A INCM participou, no dia 29 de setembro, num
seminário técnico dirigido aos municípios e pro‑
movido pela Direção-Geral do Território, relativo
à submissão de atos de gestão territorial em plata‑
forma eletrónica com vista à publicação no Diário
da República e depósito legal no Sistema Nacio‑
nal de Informação Territorial (SNIT).

Portugal passou a integrar a lista de Estados
membros da União Europeia com competências
no âmbito do Processo Kimberley, relativo à co‑
mercialização de diamantes em bruto, uma acredi‑
tação que decorre da publicação no Jornal Oficial
da União Europeia do Regulamento de Execução
(UE) 2015/1374 da Comissão, de 7 de agosto.
Este Regulamento de Execução designa a Autori‑
dade Tributária e Aduaneira como autoridade na‑
cional competente autorizada para os controlos
das importações e exportações de diamantes em
bruto, num processo de certificação que envol‑
ve também a Imprensa Nacional-Casa da Moeda
(INCM) e a Direção‑Geral das Atividades Econó‑
micas (DGAE) nas suas áreas de competências.
No âmbito deste processo, a INCM é a entida‑
de nacional competente para o procedimento de
habilitação e emissão do título de perito-classifi‑
cador-avaliador de diamantes em bruto e para a
impressão dos certificados de importação e ex‑
portação de diamantes em bruto, de acordo com a
Lei n.º 5/2015, de 15 de janeiro.
Com esta certificação, ficam agora estabelecidas
as condições legais necessárias para o desenvol‑
vimento deste novo setor económico em Portugal,
reforçando simultaneamente o combate ao tráfi‑
co ilícito de diamantes em bruto, comummente
designados por «diamantes de sangue».
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AGENDA
15 a 25 out
1.ª EDIÇÃO DO FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE LITERATURA DE ÓBIDOS

30 out
CERIMÓNIA DE ENTREGA DO PRÉMIO
INCM/VASCO GRAÇA MOURA — POESIA
BIBLIOTECA DA IMPRENSA NACIONAL
RUA DA ESCOLA POLITÉCNICA, 135
LISBOA

até 27 Nov
EXPOSIÇÃO MEDALHA
CONTEMPORÂNEA
BIBLIOTECA DA IMPRENSA NACIONAL
RUA DA ESCOLA POLITÉCNICA, 135
LISBOA
DIAS ÚTEIS, DAS 9H30 ÀS 12H45
E DAS 14H00 ÀS 16H15
ENTRADA LIVRE

