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O último trimestre de 2015 foi marcado pela aprovação do novo regime 
jurídico da INCM, consagrado no Decreto-Lei n.º 235/2015, de 14 de outubro, 
que consolida um conjunto de iniciativas que nos visam adaptar a um regime 
cada vez mais empresarial, quer em termos de gestão, quer em termos 
de fiscalização da sociedade. No último editorial que tive o prazer de escrever, 
pude mencionar algumas iniciativas que derivam dessa transformação, mas 
permito-me voltar a focar a inovação como algo cada vez mais presente, seja 
em iniciativas estruturais, como a revitalização do Banco de Ideias e a criação 
do Dia da Inovação, seja de iniciativas que decorrem do trabalho diário 
das equipas de engenharia e de produção, como é o caso da transformação 
de controlos analógicos em digitais numa das máquinas mais importantes 
da unidade gráfica. Ao nível do governo da empresa, todos têm já presente 
a nomeação dos membros do Conselho Fiscal, mas devo ainda mencionar 
a criação do modelo de riscos corporativos, projeto iniciado pelo nosso colega 
José Vieira, cuja passagem e legado continuarão a ser sentidos na INCM.
Porém, de todas as iniciativas, uma obriga a referência e destaque próprios: 
a revisão do Regulamento dos Serviços Sociais. Tendo por base a proposta 
apresentada pelo Conselho de Administração em finais de outubro, foi 
possível, com a vontade, boa-fé e empenho de todos, encontrar uma solução 
para a obrigação de rever o atual regulamento. Existiu consenso geral que a 
revisão não teve por base uma perspetiva meramente financeira, mas o intuito 
de modernizar um instrumento que reconhecemos como relevante para o bem-
-estar e tranquilidade de todos os colaboradores, retenção de competências e 
capacidades chave, bem como para a atratividade de talento para a empresa. 
Claro que “esperar tantos anos torna tudo mais urgente” e, por forma a não 
ignorar o esforço adicional exigido aos beneficiários, tudo faremos para que a 
entrada em vigor seja, pelo menos, após a reversão integral dos cortes salariais.
Uma breve palavra para o ano que ainda vai no início: em 2016 vamos pros-
seguir e concluir diversas iniciativas em marcha, relacionadas com o reape-
trechamento industrial, continuar a inovação em novos produtos (v.g. livro 
de reclamações eletrónico) e eficiência interna (v.g. Kaïzen, shopfloor), mas este 
será também o ano em que teremos o primeiro retorno do aumento de inves-
timento no desenvolvimento comercial, sobretudo na internacionalização dos 
nossos produtos nos PALOP.
Uma última referência ao destaque de capa deste boletim, relativo à atribuição 
do prémio INCM/Vasco Graça Moura à poesia de José Gardeazabal, 
com a obra História do Século Vinte. Esta iniciativa que, simultaneamente, 
homenageia uma figura incontornável da sociedade portuguesa e em particular 
da área editorial da nossa empresa, constitui também um necessário espaço 
para o aparecimento de novos autores portugueses, algo que constitui um 
pilar da nossa atuação enquanto editora pública. Um verdadeiro contributo 
para a nossa língua, mas apenas um dos muitos reflexos do valor da INCM 
para a sociedade.

— Gonçalo Caseiro. — Vogal do conselho de administração

EDITORIAL
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pRéMIO INCM/VAsCO GRAçA MOuRA 
entrega do Prémio iNCm/vasco Graça 
moura — Poesia

O 
Prémio INCM/Vasco Graça Moura — Poesia foi entregue a José 
Gardeazabal, pela sua obra História do Século Vinte, numa ceri‑
mónia pública realizada a 30 de outubro na Biblioteca da Impren‑
sa Nacional, onde foi também distinguido Alexandre Sarrazola, 
autor de Fade Out, obra contemplada com uma menção honrosa.
De acordo com o júri, composto por José Tolentino de Men‑

donça (presidente), Jorge Reis‑Sá e Pedro Mexia, em História do Século 
Vinte existe «uma poética que arrisca alimentar e transcender o esquema 
das oposições, num exercício invulgar, notável e vertiginoso, que conduz a 
literatura para um lugar novo».
Nas palavras do presidente do júri, trata‑se de «uma obra que se destaca e 
que há de marcar a poesia do nosso tempo pela sua originalidade, pela sua 
contundência, pela qualidade, pela novidade. É uma obra que traz um modo 
novo de fazer poesia. Isso (...) fará com que as próximas edições despertem 
ainda maior interesse e maior curiosidade».
O júri quis ainda assinalar o mérito de Alexandre Sarrazola, tendo atribuído 
uma menção honrosa à obra Fade Out (dissolve), considerando que «esta é 
uma obra que valoriza, de forma segura, mas também inquietante, a dimen‑
são narrativa do poema, misturando alusões culturais e um jogo dramático 
que surpreende».
As obras serão ambas editadas pela INCM na Plural, uma coleção emblemá‑
tica criada por Vasco Graça Moura quando integrou a administração da em‑
presa, na década de 1980. Ao vencedor foi ainda atribuído um prémio pecu‑
niário no valor de 5 mil euros.
A edição inaugural do Prémio INCM/Vasco Graça Moura reuniu mais de 
duas centenas de candidaturas. De acordo com Rui Carp, presidente do con‑
selho de administração da INCM, «o balanço é bastante positivo, tanto pelo 
número de candidaturas que recebemos como pela qualidade das obras a con‑
curso. O facto de encararmos este galardão como um estímulo para o apare‑
cimento da poesia nacional correspondeu totalmente às nossas expetativas».
Pedro Mexia, por sua vez, afirmou que esta primeira edição foi «uma espé‑
cie de Polaroid à poesia portuguesa», permitindo constatar que cada autor 
escreve com a sua própria voz e que, ao contrário do que seria expectável, 
as diversas obras a concurso, melhores ou piores, não seguiram nenhuma 
tendência.
Em 2016, o Prémio INCM/Vasco Graça Moura irá distinguir obras inéditas 
na categoria de Ensaio (área das Humanidades), outra das áreas de atuação 
onde Vasco Graça Moura se destacou. Tradução (obras clássicas no domínio 
público, área das Humanidades) será outra das categorias a concurso, na ter‑
ceira edição do Prémio, a realizar em 2017.
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José Gardeazabal

«este PRémio siGNiFiCa muito PaRa mim. Pela iNstituiÇÃo que mo atRibuiu — 
que CoNHeCia e que aGoRa CoNHeÇo melHoR — e também Pela FiGuRa que dá o 
Nome ao PRémio, que é uma FiGuRa de muita CoRaGem.»

José Gardeazabal é o pseudónimo do autor de História do Século Vinte, a 
obra vencedora da primeira edição do Prémio INCM/Vasco Graça Moura. 
Da sua biografia, apenas se pode saber que nasceu e vive em Lisboa, traba-
lhou e estudou em Aveiro, Luanda, Boston e Los Angeles e que escreve há 
oito anos. O seu primeiro e único texto publicado, até ao momento, é o conto 
«Vária versões de uma catástrofe» (revista literária Granta, outubro de 2013).

alexandre sarrazola

«esta é uma meNÇÃo HoNRosa que muito me HoNRa eNquaNto Poeta, Num CoN
teXto em que me PaReCe iNequívoCo o ReCRudesCimeNto da atividade PoétiCa 
PoRtuGuesa.»

Arqueólogo, escritor, poeta e dramaturgo nascido em Coimbra em 1970. 
Vive em Lisboa desde 1975 e publica regularmente ficção e poesia em anto‑
logias coletivas desde 2006 (Assírio e Alvim, Averno, Nova Delphi, Público, 
Língua Morta, Bíblia, Cão Celeste).
É autor dos livros de poesia Thaumatrope (Averno, 2007), View-Master 
(Língua Morta, 2013), que compõem, juntamente com Fade Out, uma trilo-
gia escrita a mote de imagens, e Tea For One (no prelo, 2015), e de ficção 
Neó fitos (com fotografias de Mafalda Capela; Averno, 2014), Um quarto na 
Pensão Beziehungswahn (livro em coautoria com Mafalda Capela [fotogra‑
fia]; Homem do Saco, 2014) assim como da novela Smalloch (com ilustra‑
ções de Daniela Gomes; Cão Celeste, PW).
Enquanto dramaturgo, publicou Domingo (edições moscaMorta, 2012) e Re-
tratinho de Guerra Junqueiro (edições moscaMorta, 2013) e, em 2014, adap‑
tou para teatro O Som e a Fúria, de William Faulkner (teatromosca).
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INCM TEM NOVO REGIME juRíDICO

O 
novo regime jurídico da INCM, aprovado pelo Decreto‑Lei 
n.º 235/2015, de 14 de outubro, introduziu alguns ajustamentos 
que permitem intensificar o caminho de reestruturação e mo‑
dernização que a empresa tem vindo a percorrer, adaptando‑o 
à realidade das suas atividades e dos mercados em que atua.
Pretende‑se, com este novo enquadramento jurídico, criar con‑

dições que permitam à INCM reforçar a sua posição no mercado nacional e 
consolidar o processo de internacionalização dos seus produtos e serviços, 
sem prejuízo da sua missão pública, associada à produção e fornecimento 
de bens essenciais à garantia da confiança necessária à vida em sociedade.
Reuniu‑se, assim, num único documento, um conjunto de normas dispersas, 
revogando os Decretos‑Leis n.ºs 170/99 e 333/81 e mantendo vigentes as 
normas que requerem aprovação por parte do Estado, com especial relevo 
para a consagração de direitos exclusivos.
Todas as disposições relativas à organização interna da empresa transitam 
para os seus Estatutos, a aprovar por deliberação do acionista, em conformi‑
dade com o Código das Sociedades Comerciais (CSC).
No que respeita às atribuições de direito público exercidas em regime de 
exclusividade pela INCM, o novo regime jurídico eliminou direitos ainda 
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consagrados no diploma de 1981 como exclusivos, que, na realidade, já não 
o eram, como a produção de papel‑moeda (atualmente da competência do 
Banco de Portugal), a produção de selos e valores postais (que os CTT enco‑
mendam no mercado) ou a impressão do Orçamento Geral do Estado e do 
Diário da Assembleia da República, uma vez que o primeiro já não se impri‑
me e o segundo já não existe.
Por outro lado, consagraram‑se no regime da INCM outros direitos exclusi‑
vos, por forma a espelhar a realidade atual dos bens que efetivamente pro‑
duz, com referências concretas ao Diário da República, ao Passaporte Ele‑
trónico Português (PEP) e ao Cartão de Cidadão, entre outros documentos 
oficiais de segurança, e demais suportes para licenças, dísticos, impressos, 
estampilhas, etc., que contenham elementos de segurança, moeda metálica 
e autenticação de artefactos de metais preciosos. 
O regime clarifica ainda que o seu elenco não é taxativo, acautelando os di‑
reitos exclusivos previstos em outros diplomas, e prevê a possibilidade de 
atribuição de outros direitos exclusivos que o Estado entenda conferir‑lhe, 
por via de ato legislativo, regulamentar ou administrativo.
Outra alteração, introduzida pelo novo diploma, diz respeito à atualização 
das atividades exercidas em regime de concorrência de mercado, alargando 
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o seu escopo de atuação por forma a poder refletir os novos mercados e pro‑
dutos em que a empresa já atua ou pretende ainda desenvolver, como servi‑
ços de intermediação de autenticação segura de pessoas, atos, bens e docu‑
mentos, a prestação de serviços de desmaterialização, gestão e custódia de 
documentos, físicos e eletrónicos, com garantias de segurança e confiden‑
cialidade, e a autenticação de materiais gemológicos, em função da nova 
legislação comunitária relativa ao mercado dos diamantes em bruto.
Este regime prevê ainda a possibilidade da acionista definir outras ativi‑
dades concorrenciais no futuro, no âmbito dos estatutos da INCM, e prevê 
expressamente a competência do membro do Governo com a tutela da área 
das Finanças para a decisão de fazer acompanhar alguns dos procedimen‑
tos aquisitivos da empresa a especiais medidas de segurança, ao abrigo do 
Código dos Contratos Públicos, sempre que estejam em causa necessida‑
des de proteção de dados pessoais, de salvaguarda do interesse nacional, de 
confidencialidade da informação transmitida por outros Estados ou de não 
divulgação de requisitos técnicos específicos.
O Decreto‑Lei n.º 235/2015 passa também a integrar expressamente todos os 
trabalhadores e aposentados da INCM no Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
uma vez que, por força do Decreto‑Lei de 1981, alguns trabalhadores, que ti‑
nham sido admitidos na empresa entre 1972 e 1981, tinham ficado fora deste 
registo, sendo as suas despesas no âmbito do SNS suportadas pela INCM 
e não pelo Orçamento do Estado, como sucede com os demais cidadãos.
Os referidos trabalhadores e aposentados subscritores da CGA passam, por 
força deste regime, a ser integrados no regime geral de proteção na doença, 
previsto na CRP e na Lei de Bases da Saúde, devendo ser inscritos no SNS 
para efeito de auferirem as mesmas condições, enquanto cidadãos nacio‑
nais, que os restantes trabalhadores e aposentados da INCM.
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NOVO RjOC 

O 
novo Regime Jurídico da Ourivesaria e das Contrastarias 
(RJOC), aprovado pela Lei n.º 18/2015, de 18 de agosto, entrou 
em vigor no dia 16 de novembro. 
Com a publicação das Portarias n.os 403‑A/2015 e 403‑B/2015, 
de 13 de novembro, que estabelecem as taxas e as condições 
mínimas do seguro de responsabilidade civil, fica concluído 

um pacote legislativo que visa garantir uma maior proteção aos consumido‑
res e trazer mais transparência ao setor da ourivesaria em Portugal, assegu‑
rando uma concorrência leal entre os diferentes agentes económicos.
Saiba, de uma forma resumida, quais as principais alterações introduzidas 
pelo RJOC face ao anterior Regulamento das Contrastarias:

licenciamento
› O novo regime jurídico simplifica o sistema de licenciamento da atividade 
dos operadores económicos, cujas licenças passam a ter a validade de cin‑
co anos, eliminando‑se as anteriores «matrículas». O licenciamento inicial 

Novo Regime Jurídico da ourivesaria 
e das Contrastarias já está em vigor
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implica o pagamento da respetiva taxa, mas a renovação das licenças não 
está sujeita a qualquer pagamento adicional.
› Todos os pedidos relativos à obtenção de licenças de atividade são apre‑
sentados no Balcão do Empreendedor.
› A licença de compra e venda de artigos de metais preciosos usados só pode 
ser atribuída aos operadores económicos que apresentem declaração, sob 
compromisso de honra, de que a sua atividade será acompanhada diariamente 
por um avaliador de artigos com metais preciosos e de materiais gemológicos.
› A cessação da atividade dos operadores económicos para efeitos fiscais 
determina agora, ao abrigo da nova lei, taxativamente, a caducidade da li‑
cença atribuída pela contrastaria.

atividade
› A compra e venda de artigos de metais preciosos usados passam a estar re‑
gulamentadas, exigindo ao operador económico organização e planeamento.
› Passa a ser possível o comércio de artigos de ourivesaria em qualquer es‑
tabelecimento comercial, desde que este tenha a devida licença.
› Os retalhistas de ourivesaria passam a poder comercializar outro tipo de 
produtos que não somente artigos de ourivesaria.
› Os locais de venda ao público de artigos com metais preciosos ficam obri‑
gados a disponibilizar a cotação diária do ouro, da prata, da platina e do pa‑
ládio, fixada na London Bullion Market Association.
› São criadas as figuras do avaliador de artigos com metais preciosos e do 
responsável técnico de ensaiador‑fundidor, que devem celebrar e manter vá‑
lido um contrato de seguro de responsabilidade civil com o montante de 
capital mínimo obrigatório de 100 mil euros, destinado igualmente a cobrir 
danos decorrentes da sua atividade causados a terceiros.
› A regra da territorialidade desaparece, passando os operadores económi‑
cos a poder recorrer aos serviços de qualquer contrastaria, independente‑
mente da sua situação geográfica.
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metais e marcas
› O paládio entra na lista de metais preciosos (os artigos com este metal 
passam a ser marcados com uma cabeça de lince voltada para a esquerda).
› Os artefactos compostos devem ser marcados com a marca da contrastaria 
do respetivo metal precioso e conter também a marca «+METAL» ou «+M» 
junto da marca oficial.
› A gravação de marcas por laser passa a estar considerada na lei quando o 
artigo com metal precioso não suporte, pela sua constituição, a marca a co‑
locar pelo punção de contrastaria. Neste caso, o operador económico deve 
solicitar à contrastaria a respetiva marca a laser.
› Ficam isentos de marca de contrastaria os artigos com platina ou ouro de peso 
igual ou inferior a 0,5 g e os artigos com prata de peso igual ou inferior a 2 g.
› O conceito de «Lote» passa a ter a seguinte descrição: conjunto de artefac‑
tos do mesmo metal ou idêntica combinação de metais, de igual toque legal 
e denominação, obtidos pela mesma técnica de fabrico, ou da combinação 
do mesmo metal precioso e metal comum.
› Os industriais de ourivesaria podem colocar nos artigos de ourivesaria mar‑
cas comerciais de terceiros, desde que devidamente mandatados para o efeito.

Prazos de entrega
› Os prazos de entrega dos lotes apresentados são definidos no ato de entre‑
ga na contrastaria em função das quantidades.
› O prazo máximo de entrega em regime normal foi alargado para 10 dias úteis.
› O regime de urgência passou a ter três níveis de serviço:

Urgente — 3 dias úteis;
Muito urgente — 2 dias úteis;
Expresso — 1 dia útil.

Tendo em conta os inúmeros pedidos de esclarecimento apresentados pelos 
operadores económicos, a INCM disponibiliza no seu site um conjunto de 
respostas a perguntas frequentes relacionadas com o RJOC (saiba mais em 
https://www.incm.pt/portal/uco_faqs.jsp).
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NOVAs CERTIFICAçõEs

A 
INCM é uma empresa com elevados níveis de segurança física 
e lógica, dotada de regras restritas de acesso físico às instala‑
ções e sistemas, comunicação e acesso à informação, garantin‑
do a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos seus 
produtos e dos requisitos exigidos pelos seus clientes. 
Um dos objetivos estratégicos da INCM é afir‑

mar a marca, e pretende alcançá‑lo através do reforço de uma posi‑
ção competitiva no mercado, criando produtos e serviços de maior 
qualidade e valor, na sua área de atividade, onde lhe é reconheci‑
do um estatuto diferente suportado pelo «Valor da Segurança». 
Este valor reflete‑se nos diversos processos de certificação em curso, tais 
como Sistema de Gestão de Segurança de Informação (ISO 27001), Sistema 
de Gestão da Produção Gráfica de Segurança (ISO 14298) e a certificação 
Card Quality Management (CQM).
Estas certificações revestem primordial interesse para a INCM, porque a 
nível interno irão garantir a resposta da empresa ao longo de toda a cadeia 
de valor dos produtos gráficos de segurança, melhorando os processos, a 
eficácia e eficiência na produção e, ainda, manter a sustentabilidade através 
de uma maior oferta de produtos de elevada segurança.
Importa realçar que a Card Quality Management — CQM, para além dos 
contributos anteriormente mencionados, irá ainda permitir a aplicação dos 
requisitos Mastercard à produção e personalização dos cartões bancários.
Pretende‑se que estas certificações estejam concluídas no decorrer do próxi‑
mo ano, sendo que a INCM já deu um passo muito importante nesta direção ao 
obter o certificado provisório CQM designado por LoA (Letter of Approval).
A INCM é, nas palavras do seu Presidente, «uma empresa com história e com 
futuro, ao serviço dos Portugueses, honrando o seu passado e continuan do 
a contribuir para o engrandecimento do nosso País.»
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ENTREVIsTA

«As FRONTEIRAs sãO sObRETuDO 
LóGICAs, NãO TANTO FísICAs»

E
sta é a primeira de uma série de entrevistas a responsáveis e diri‑
gentes de organizações que desenvolvem projetos e mantêm uma 
relação de permanente colaboração com a INCM no serviço ao 
cidadão, às empresas e ao País.
José van der Kellen, diretor nacional adjunto do Serviço de Es‑
trangeiros e Fronteiras (SEF) entre dezembro de 2012 e janeiro do 

corrente ano, deu‑nos a conhecer o trabalho realizado pelo SEF, bem como 
os desafios que se colocam atualmente, no desempenho da sua missão.
O SEF é um serviço de segurança integrado no Ministério da Administração 
Interna e tem por missão assegurar o controlo das pessoas nas fronteiras e 
dos estrangeiros em território nacional, a prevenção e o combate à crimi‑
nalidade relacionada com a imigração ilegal e tráfico de seres humanos e 
proceder à instrução dos processos de pedidos de asilo, na salvaguarda da 
segurança interna e dos direitos e liberdades individuais no contexto global 
da realidade migratória.

José van der Kellen, diretor nacional-adjunto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras entre 
dezembro de 2012 e janeiro de 2016
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Este serviço é ainda responsável pela conceção, gestão e emissão dos docu‑
mentos de viagem, identidade e residência portugueses, atividade que tem 
vindo a desenvolver, desde há largos anos, em estreita colaboração com a 
INCM, com destaque para o Passaporte Eletrónico Português e para o Título 
de Residência para Estrangeiros.

Matriz [M] A INCM e o SEF têm vindo a colaborar no desenvolvimento, 
na produção e na emissão de alguns documentos de identificação 
seguros. Que balanço faz desse trabalho conjunto?

josé van der Kellen [jK] O balanço é altamente positivo. Aliás, esta 
é uma parceria que deve servir de modelo para outras instituições 
que trabalham matérias muito idênticas. Nós tivemos um grande 
crescimento ao nível do que é a securização dos documentos, muito 
fruto daquilo que são os conhecimentos técnicos e o know-how do 
SEF conjugados com a credibilidade e capacidade tecnológica da 
INCM. Tudo isso permitiu‑nos dar um salto qualitativo muito im‑
portante, não só na celeridade e qualidade como atendemos o nosso 
público‑alvo e que, obviamente, tem reflexos muito positivos, bem 
como na forma como aumentámos os níveis de segurança física e 
lógica dos documentos portugueses. Os elevados padrões de segu‑
rança atingidos credibilizam os documentos portugueses junto da 
comunidade internacional e contribuem para o reforço da seguran‑
ça interna. Tendo em conta os resultados obtidos na atribuição dos 
documentos ao cidadão, seja ele estrangeiro ou nacional, e na forma 
como isso nos permite desenvolver a atividade do SEF, a relação 
entre a INCM e o SEF, nessa perspetiva, é uma parceria a manter.
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[M] A escalada do terrorismo, as ameaças à segurança dos cidadãos 
e dos Estados, o problema dos refugiados e dos imigrantes, 
são situações que estão na ordem do dia. Portugal e a Europa 
estão preparados para lidar com essa realidade?

[jK] Ora bem, vamos distinguir aqui algumas coisas. A questão dos 
imigrantes em si, nomeadamente aqueles que se movimentam por 
dificuldades, objetivos e problemas económicos, e a questão dos re‑
fugiados, que são vítimas de guerras e conflitos. Portugal está pre‑
parado, tanto quanto possível e tanto quanto as suas estruturas e a 
sua dimensão enquanto país permitem. Assim, ao nível documen‑
tal, Portugal, por intermédio do SEF e em colaboração com a INCM, 
tem‑se preparado ao longo dos últimos 15 anos com a emissão em 
2001 do 1.º passaporte legível por máquina que, entre outros, per‑
mitiu a Portugal entrar no visa waiver program dos Estados Unidos. 
Depois desse marco histórico, muito se tem caminhado em termos 
da produção e emissão de documentação de identidade de viagem 
e residência emitida por Portugal a cidadãos nacionais e cidadãos 
de Estados terceiros residentes em Portugal e que nos permite, 
atual mente, estar preparados para dar uma resposta de qualidade 
e segurança documental para o fluxo migratório que procura Por‑
tugal. Os fluxos migratórios que nos procuram são, na sua esmaga‑
dora maioria, de cidadãos que estão a priori referenciados do ponto 
de vista da sua origem, da sua nacionalidade, da sua identificação 
pessoal, e isso facilita‑nos de sobremaneira a questão da emissão 
dos documentos para esses cidadãos. Outra questão é a emissão 
de documentos para cidadãos que nos transmitem alguma dúvida 
quanto à sua origem e à sua nacionalidade. Isso faz com que tenha‑
mos que trocar informação com outras entidades, com outras insti‑
tuições e outros países, para que possamos chegar a uma conclusão. 
Isso é outro tipo de questão e tem de ser muito bem conjugado com 
as informações que nós temos, com aquilo que é o desenvolvimen‑
to tecnológico, que temos e que atribuímos aos documentos, para 
que tenhamos a garantia de que o documento que vamos emitir é 
o documento adequado para aquela pessoa. Portanto, nessa perspe‑
tiva, estaremos de alguma forma salvaguardados, tendo em conta 
aquilo que é a nossa metodologia. Outra questão importante e que 
se procura acautelar, tendo em conta o problema das novas amea‑
ças, é saber que o documento que emitimos estará salvaguardado, 
apesar das suas seguranças físicas e lógicas. Ou seja, considerar a 
cadeia de identidade como um todo e não descurar a segurança em 
cada fase: registo, produção, emissão e controlo dos documentos. 
Por exemplo, o passaporte eletrónico Português (PEP), sendo o do‑
cumento de viagem português por excelência, na sua componen‑
te física e lógica, está altamente protegido contra a falsificação e 
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contrafação, cumprindo os padrões e normas de segurança inter‑
nacionais. Esta proteção estende‑se à produção, armazenamento e 
preenchimento centralizado na INCM. 
Com este modelo de emissão centralizado, Portugal reforçou a ca‑
deia de identidade nas fases da produção e emissão, acabando com 
o furto de cadernetas em branco. A inovação tecnológica na cap‑
tação dos dados dos cidadãos, descentralizada e presencial e em 
simultâneo, fotografia, assinatura e impressões digitais é uma das 
modernas soluções do ID management, forte investimento no com‑
bate à usurpação de identidade e tem sido tomada como exemplo 
na comunidade internacional. Para que este modelo seja aperfeiçoa‑
do, há que ponderar melhorias no início do ciclo, isto é, para que o 
nexo de causalidade entre o registo inicial do cidadão e o documen‑
to emitido seja ainda mais fiável. Se essa origem estiver bem salva‑
guardada, qualquer tentativa de falsificação a posteriori será mais 
facilmente detetável por qualquer serviço de inspeção, numa fron‑
teira ou num controlo interno, o que nos dá bastante tranquilidade. 

[M] Isso não exige contactos frequentes e constante com autoridades e 
organismos de diversos países?

[jK] Claro. Há determinado tipo de países que não nos dão total fia‑
bilidade no tipo de certidões que emitem e há determinado tipo de 
investigações que têm de ser feitas até chegarmos à conclusão de 
que aquela pessoa não é quem diz ser. Tudo isso tem que estar bem 
afinado na troca de informação que fazemos com as instituições 
para nos defendermos desse tipo de fraude. Quanto ao documen‑
to em si, eu diria que o trabalho que estamos a fazer com a INCM 
nos coloca no top ten dos documentos fiáveis e que qualquer enti‑
dade ou país pode acreditar plenamente no passaporte que está a 
verificar.

[M] Fazendo parte do espaço da União Europeia, as fronteiras da Grécia, 
da Itália ou de outros Estados membros acabam, no fundo, por ser 
nossas também. Que desafios é que isso coloca ao SEF no desempenho 
da sua missão?

[jK] Neste momento, aquilo que estamos a fazer e aquilo que se tem 
desenvolvido alterou o que eram os padrões clássicos de contro‑
lo de fronteira para aquilo que são os padrões modernos e que, na 
realidade, correspondem a quatro momentos de um novo ciclo de 
controlo e que são todo um padrão de informação que é trocado 
antes de as pessoas chegarem às nossas fronteiras, portuguesas e 
dos demais Estados membros, todo o trabalho que é feito através 
de oficiais de ligação, de consulados nacionais e de outros países 
da União Europeia, e a forma como trocam de informação para nos 
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dar, com alguma segurança, elementos sobre um indivíduo que vai 
cruzar as nossas fronteiras. Depois há um segundo momento, que 
corresponde à forma como é controlada uma pessoa ao cruzar uma 
fronteira da União Europeia, a forma como nós fazemos a gestão 
dessa informação, como cruzamos a informação, a forma como nós 
confirmamos aquele movimento, através da informação dos nossos 
oficiais de ligação, de todos os consulados, dos sistemas de visto, 
de bases de dados. Tudo isso é cruzado no momento do controlo de 
fronteiras da União Europeia. Depois, temos um terceiro momento 
que é uma troca de informação simultânea com outras fronteiras eu‑
ropeias face a dúvidas que nos assaltem e, por fim, temos um quarto 
momento que diz respeito à permanência da pessoa em território 
interno do espaço da União Europeia. Tudo isso é feito através do 
cruzamento de informações, de controlos internos, de cruzamento 
com outras bases de dados devidamente legalizadas e ponderadas 
pela própria União Europeia. Tudo isso é que é o controlo de frontei‑
ras, que nos permite ter alguma celeridade no controlo e uma maior 
liberdade de movimentos, mas, ao mesmo tempo, permite, através 
da cooperação policial e judiciária, a troca de informações com ou‑
tras entidades, ter capacidade de defesa e segurança para gerir todo 
este movimento. Nesse aspeto, eu penso que há maior capacidade 
de defesa neste momento. Temos maior capacidade de gestão da 
informação e temos melhores resultados em função disso, que não 
teríamos se cada um estivesse compartimentado entre as suas fron‑
teiras e caso não houvesse esta troca de informação entre todos os 
Estados, ao nível das suas bases de dados, do sistema de informação 
Schengen. Essa informação é essencial e permite‑nos ter capacida‑
de de defesa e resultados quando somos obrigados a atuar face a 
anomalias que venham a ser detetadas.
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[M] O desenvolvimento das tecnologias de informação e da 
comunicação deu origem à globalização e à ideia de que as fronteiras 
entre os países se estão a diluir ou que fazem cada vez menos sentido. 
Será mesmo assim?

[jK] Se eu tiver em conta os padrões clássicos, as coisas poderão ser 
um pouco assim. Mas, digamos que há aqui dois momentos. Um 
momento de fronteiras externas que têm institucionalizado, de uma 
forma um pouco clássica, o antigo controlo de fronteiras, porque a 
questão das fronteiras e a questão da regulação dos fluxos migra‑
tórios são questões de soberania. Ainda está aqui presente a ideia 
de Estado. Aliás, a questão da imigração ilegal está tipificada como 
um crime contra o Estado e aqui as soberanias têm que prevalecer. 
Ao terem essa preponderância, isso obriga‑nos a ter um controlo 
de fronteiras externas em detrimento da diluição das fronteiras in‑
ternas dos Estados membros. Mas, para ter alguma defesa, são ne‑
cessárias medidas compensatórias ao nível interno. Esta troca de 
informação, os centros de cooperação policial e aduaneira que há 
entre os Estados membros, que permitem uma circulação célere, 
mas que permitem também reagir e ter capacidade de defesa, aca‑
bam por voltar a impor algum controlo. Só que isto é feito a partir de 
bases e redes digitais. É através de informação digital que consigo, 
a qualquer momento, detetar determinado tipo de pessoas, em que 
Estado membro estão, em que unidade hoteleira estão, por onde é 
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que andam a circular, o que é que estão a fazer. As fronteiras são 
sobretudo lógicas, não tanto físicas, mais informatizadas, se assim 
se pode dizer, e é isto que nos permite ter um equilíbrio entre aquilo 
que é uma fronteira com um controlo físico, feito a partir das fron‑
teiras externas, mas depois de entrar no espaço da União Europeia. 
Tudo isto é feito a partir de redes digitais, que nos permitem contro‑
lar o movimento das pessoas com segurança e poder atuar quando 
detetamos anomalias.

[M] Dentro daquilo que é possível revelar, quais são, atualmente, 
os principais projetos e desafios do SEF?

[jK] Os projetos do SEF mais prementes, neste momento, são o con‑
tinuar, no âmbito de uma das suas competências a de assessoria em 
documentação de segurança —, a trabalhar na atualização dos do‑
cumentos de identidade, viagem e residência com a INCM. Neste 
momento, estamos empenhados na conceção do novo passaporte 
eletrónico português, que será já para 2016, ano em que o 1.º pas‑
saporte eletrónico completa 10 anos após a sua primeira emissão. 
Continuamos também a trabalhar na harmonização dos títulos de 
residência eletrónicos para cidadãos de Estados terceiros, cidadãos 
da União Europeia e seus familiares. Ao continuar a trabalhar na 
renovação, melhoria e harmonização dos documentos de identida‑
de, viagem e residência, bem como na modernização do controlo 
de fronteiras, o SEF contribui para o reforço da cadeia de identida‑
de em 3 fases importantes: produção, emissão e controlo dos docu‑
mentos e cidadãos. É ainda projeto do SEF sensibilizar outras en‑
tidades para a importância do investimento no reforço da cadeia 
de identidade face à conjuntura internacional, a saber, reforçar o 
registo da identidade, para ter garantias de que se emite um docu‑
mento de identidade, viagem ou residência ao legítimo titular dessa 
identidade. No fundo, é trabalhar mais em termos multinacionais, 
ao nível daquilo que é a capacidade informática para troca de infor‑
mação. Acho que essa é a lógica, isto é, o próximo desafio vai ser à 
semelhança do que são as redes informais que estão a rivalizar com 
os Estados e que trabalham através das redes sociais, de outro tipo 
de redes ou da criminalidade, o desafio dos Estados e, neste caso, 
do SEF é vir a ter capacidade e agilidade para contrapor, mesmo 
em termos de timing, às formas como a criminalidade organizada 
está a surgir. Portanto, se tivermos capacidade de reação, isso já será 
um bom índice para os nossos próximos desafios. Não podemos 
ter uma máquina pesada a responder à agilidade com que as pes‑
soas se podem movimentar hoje em dia. Há que haver um trabalho 
ao nível da cooperação policial e judiciária entre os Estados mem‑
bros da União Europeia e temos que ter uma noção estratégica de 
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quais são os países terceiros que podem trabalhar connosco e alar‑
gar o espaço de segurança e o espaço vital de Portugal, e mesmo 
da Europa. Nisso eu definiria o espaço atlântico como um espaço 
importante, trabalhar com os países da CPLP ao nível daquilo que é 
a standardização da documentação, para nos dar uma uniformida‑
de de procedimentos, trabalhar com eles nesta dinâmica, para que 
tenhamos um espaço de segurança estratégico ao nível do Atlân‑
tico. Depois, temos outro tipo de áreas a desenvolver ao nível da 
colocação dos nossos oficiais de ligação, para termos uma rede de 
informação que nos dê segurança para trabalhar e para poder dis‑
pensar informação a outros países da União Europeia ou a outros 
países amigos. Aí temos dois espaços a ter em conta: o espaço me‑
diterrânico, em contraposição com aquilo que é o espaço atlântico, 
e a extensão das fronteiras da União a leste, uma vez que muitos 
dos fluxos migratórios que surgiram a leste e no centro da Europa 
chegaram a atingir Portugal. Portanto, se tivermos essa dimensão 
entre o Atlântico, o Mediterrâneo e as fronteiras a leste, teremos aí 
um desafio importante. Mais tecnologia e informação e muita coo‑
peração. Nessa cooperação, teremos que ter um rejuvenescimento 
dos recursos humanos do SEF, porque, neste momento, estamos a 
registar algum envelhecimento dos nossos recursos humanos e isso 
poder‑se‑á tornar prejudicial a curto prazo. Se adequarmos os nos‑
sos recursos humanos de forma pertinente para aquilo que são os 
novos desafios tecnológicos, a nossa capacidade de desenvolver a 
cooperação, quer ao nível interno da União Europeia quer ao nível 
dos espaços vitais de que falei, teremos certamente uma boa capa‑
cidade de resposta e seremos bem‑sucedidos perante os desafios.
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pROjETO Shopfloor

unidade Gráfica implementa projeto 
de recolha da informação de produção

O 
projeto Shopfloor, que consiste na recolha da informação direta, 
no sistema informático, pelos técnicos fabris, das horas trabalha‑
das, das matérias consumidas e dos produtos fabricados, come‑
çou a ser implementado, em produtivo, no dia 11 de dezembro, 
nas secções Impressão de Valores (IPV), Holografia e Acaba‑
mentos de Valores (HAV) e Personalização de Cartões (PER).

Este projeto, concretizado graças ao trabalho em equipa e à colaboração 
dos trabalhadores da produção gráfica, vai permitir melhorar, de forma mui‑
to significativa, a informação de gestão, a eficiência e a produtividade da 
empresa.
A INCM passa assim a dispor de informação mais ajustada e atualizada, 
aperfeiçoando as ferramentas de análise e minimizando o tempo de trabalho 
administrativo, um sinal de inovação e modernidade nos processos.
O projeto Shopfloor será estendido às restantes áreas da Unidade Gráfica 
(UGF), para que que toda a informação referente às obras, às fases de fa‑
brico, aos consumos de materiais, máquinas e mão‑de‑obra e aos refugos e 
inatividades na UGF passe a ser produzida e gerida de forma partilhada por 
todos os elementos das equipas envolvidas.
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KAïZEN

manutenção total Produtiva

O conceito de TPM, Total Productive Maintenan‑
ce (Manutenção Total Produtiva), nasceu na in‑
dústria automóvel nos anos 70. Este é um sistema 
de gestão de equipamentos que visa, no essencial, 
maximizar a vida operacional destes ao longo de 
toda a sua vida útil.
 O grande objetivo desta ferramenta é a obtenção 
de zero falhas, zero anomalias, zero defeitos e zero 
acidentes, tendo como base o envolvimento de to‑
dos os colaboradores que intervêm nos diferentes 
processos produtivos.

Figura 1 — Diferenças na intervenção num sistema tradicional e 
num sistema TPM.

Com uma visão a longo prazo, a implementação 
da TPM tem em conta os ganhos futuros na fia‑
bilidade dos equipamentos, com menos avarias e 

limitações na produção, na qualidade dos produ‑
tos providenciados por estes equipamentos e na 
segurança dos operadores, refletindo‑se tudo isto 
numa redução de custos (figura 1).
O TPM assenta essencialmente em 8 pilares 
fundamentais: 

› Formação;
› Manutenção autónoma;
› Manutenção planeada;
› Melhorias específicas;
› Qualidade da manutenção;
› TPM administrativos;
› Segurança e ambiente;
› Novos equipamentos.

A contribuição da Unidade Gráfica (UGF) e da 
equipa Kaïzen abrange apenas alguns destes pi‑
lares — as formações, a manutenção autónoma, as 
melhorias específicas, a segurança e ambiente e os 
novos equipamentos —, enquadrando‑se os restan‑
tes nas responsabilidades da área de manutenção.
Neste processo de implementação da TPM na 
UGF, começámos por ministrar formação a todos 
os operadores, chefias e direções. Esta formação 
incidiu nos conceitos básicos de TPM, principal‑
mente no pilar de manutenção autónoma — TPM/
AM — (figura 2), de elevada importância para a UGF.

Figura 2 — Cartão resumo 
TPM/AM entregue aos 
participantes durante a 
formação.



BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A.  23

O envolvimento de todos tem permitido compi‑
lar e uniformizar as tarefas já efetuadas e encon‑
trar formas de melhorar o estado atual dos equi‑
pamentos e dos próprios processos. Foram até 
ao momento implementadas 50 Checklists TPM‑
‑AM em equipamentos da UGF. Estas checklists 
garantem a uniformização dos padrões de utiliza‑
ção dos equipamentos e resultam de um trabalho 

exaustivo de recolha, identificação e planificação, 
realizado conjuntamente entre elementos da UGF 
e elementos da Direção de Engenharia e Labora‑
tórios (DEL).
Foram ainda criados livros de registo de anomalias 
(figura 3) para os mesmos equipamentos críticos, 
por forma a melhorar a eficiência e comunicação 
com elementos da DEL na resolução de problemas.

Casos práticos
No decorrer deste processo de implementação 
da TPM‑AM, foram detetadas 43 oportunidades 
de melhoria nos equipamentos ou processos em 
estudo, sugeridas, na sua grande maioria, pelos 
operadores.
Em conjunto, a equipa Kaïzen, as chefias de cada 
secção e a DEL avaliaram as propostas. Entre as 
34 oportunidades aprovadas, 8 já estão totalmen‑
te implementadas, 2 estão em fase de teste e 24 
estão neste momento a ser implementadas.
Das melhorias propostas e aprovadas, há ganhos 
em diversas áreas, na redução do tempo de afi‑
nação das máquinas, na redução dos tempos de 
setup (mudanças de formato), na redução de in‑
tervenções necessárias da DEL (menos avarias), 
na redução de custos relacionados com o «retra‑
balho» de produtos e com a eliminação de desper‑
dícios associados a problemas dos equipamentos.

evolução do tPm
Sendo a elevada disponibilidade e segurança dos 
equipamentos um dos vetores mais importantes 

da UGF, a continuidade e evolução deste projeto 
TPM é uma das suas prioridades, pelo que, conti‑
nuarão a haver esforços para reforçar as ativida‑
des TPM para lá da UGF, apostando em ativida‑
des sinergéticas com outras unidades, por forma 
a abranger os restantes pilares fundamentais do 
TPM. 
Outra aposta futura na área do TPM será a intro‑
dução do projeto OEE (Overall Equipment Effi‑
cency), que visa a quantificação de três vetores 
relacionados com os equipamentos: Disponibili‑
dade, Desempenho e Qualidade. O OEE irá trazer 
a melhor forma de quantificar tudo o que esteja 
relacionado com o equipamento, de uma forma 
transparente, inovando na forma como analisa‑
mos a eficiência. 
De modo a garantir a transparência, igualdade e 
reconhecimento de todos os colaboradores, faz 
ainda parte do TPM um sistema de auditorias, vi‑
sando os registos de anomalias por parte da UGF 
e acuidade no acompanhamento das melhorias 
dos equipamentos por parte da DEL.

Figura 3 — Checklist TPM e 
Livro de Registo de anomalias.
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ObjETOs COM HIsTóRIA
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estátua equestre Portugal — Casa da moeda

é 
no patamar das escadarias de acesso aos gabinetes da adminis‑
tração, na Casa da Moeda, que encontramos uma das obras es‑
cultóricas mais emblemáticas deste edifício —  a estátua equestre 
Portugal.
O contrato de execução dos estudos preliminares e do modelo de‑
finitivo em gesso da estátua é celebrado a 15 de outubro de 1943, 

entre a Direção‑Geral da Fazenda Pública e o escultor Francisco Franco, que 
foi convidado a realizar uma estátua equestre com caráter heráldico, com 
cerca de 1,50 m de altura, destinada ao interior do edifício da Casa da Moeda. 
Numa época fortemente marcada pelo período do nacional‑historicismo, ob‑
servamos pela leitura do contrato que a estátua deveria ter uma finalidade 
decorativa do local indicado e guardar o sentido patriótico no seu simbolis-
mo e se denominará «Portugal». A quantia da execução total da peça foi or‑
çamentada em cem contos, que seriam entregues em três partes ao escultor 
Francisco Franco até à conclusão da obra.
A estátua, executada em bronze, representa, na descrição do escultor, 
D. João I batalhando e ficou concluída em 1945. Em 19 de fevereiro de 1948, 
o engenheiro administrador da Casa da Moeda José da Cruz Azevedo en‑
via um ofício ao diretor‑geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais dando 
conta das obras ainda necessárias no edifício da Casa da Moeda, entre elas a 
falta do plinto próprio da estátua existente no átrio da entrada.
No dia 16 de dezembro de 1948, fica registado em auto que a estátua foi co‑
locada no pedestal que a suporta, encerrando juntamente um exemplar de 
cada uma das moedas cunhadas na época: 10 e 5 escudos em prata; 1 escudo 
em cobre, zinco e níquel; 10 centavos em estanho, entre outras.
Francisco Franco (Funchal, 9 de outubro de 1885 ‑ Lisboa, 15 de fevereiro de 
1955) foi um dos principais escultores estatuários portugueses no decorrer 
dos anos 20 e 50 do século xx e é considerado um dos artistas representan‑
tes do sistema ideológico patriótico da época devido à sua participação na 
Exposição Colonial de Paris, em 1931, com a estátua do Infante D. Henrique, 
na Exposição Internacional de Paris, em 1937, com a estátua de Oliveira Sa‑
lazar, e, mais tarde, nas comemorações do duplo centenário da Fundação e 
Restauração de Portugal, em 1940, onde participa com a estátua equestre 
de D. João IV, que será colocada no terreiro do Palácio Ducal de Vila Viçosa.
É também de sua autoria a imagem da estátua de Cristo Rei, em Almada, 
inaugurada postumamente em 1959. No edifício fabril da Casa da Moeda 
realizaria ainda o baixo‑relevo sobre o Fabrico da Moeda para a fachada da 
porta das oficinas.
É irmão do pintor Henrique Franco, autor do fresco existente na Sala do 
Conselho da INCM.
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OpEN HOusE LIsbOA 2015

iNCm acolhe visitantes do open House lisboa

N
o dia 10 de outubro, a INCM voltou a receber os visitantes do 
Open House Lisboa, um evento anual que já vai na sua 4.ª edi‑
ção e que procura mostrar ao público os edifícios mais emble‑
máticos da capital sob o ponto de vista cultural e arquitetónico.
Os edifícios da Imprensa Nacional e da Casa da Moeda, ambos 
classificados como monumentos de interesse público, acolhe‑

ram cerca de 300 visitantes, que tiveram oportunidade de ficar a conhecer a 
arquitetura dos dois espaços e as atividades que neles se desenvolvem.
O Open House é uma iniciativa internacional que tem lugar em várias cida‑
des marcadas pela excelência da sua arquitetura, tais como Barcelona, Lon‑
dres, Nova Iorque, Roma ou Buenos Aires, entre outras, cabendo a organi‑
zação do evento na capital portuguesa à Trienal de Arquitectura de Lisboa.
A seleção de 2015 procurou evidenciar o que de melhor se construiu e pla‑
neou em Lisboa, mostrando por dentro 70 espaços das mais variadas tipolo‑
gias, contextos e épocas, que puderam ser visitados de forma gratuita duran‑
te o fim de semana de 10 e 11 de outubro.
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MOEDA

pLANO 
NuMIsMáTICO 
RENOVADO 
A pENsAR 
NO FuTuRO

Criatividade, Design e inovação 
com a assinatura da Casa da moeda

O 
plano numismático da INCM de 2016 vai apostar na Criativi‑
dade, no Design e na Inovação como forma de aproximar novos 
públicos das emissões de moeda comemorativa, manter as ex‑
pectativas dos colecionadores clássicos e despertar o interesse 
das comunidades artísticas e dos media.
Desde a seleção criteriosa dos temas e dos autores até à con‑

ceção das embalagens, passando por uma nova estratégia na comunicação 
e marketing, a renovação será consolidada nos próximos anos, alicerçada 
numa nova marca — Casa da Moeda — que irá assinar as emissões de moe‑
da da INCM.

Novos criadores
A INCM quer que as suas moedas reflitam a criatividade e a excelência 
das artes visuais portuguesas contemporâneas e, por isso, entre autores já 
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consagrados no âmbito da numismática e da me‑
dalhística, irão surgir novos criadores de moeda, 
oriundos de campos tão diversos como a arquite‑
tura, a escultura, o design, a pintura, a ilustração 
ou a street art.

temas mais abrangentes
Também os Temas das moedas para os próximos 
anos foram alvo de especial atenção.
A identidade de um povo não é feita apenas de 
datas ou figuras de um passado longínquo e as‑
sim as novas moedas vão dar relevo a valores e te‑
máticas de uma cultura nacional e universal ajus‑
tada aos tempos modernos. 
É nesse sentido que se inscreve a nova série de 
moedas de coleção Heróis do Desporto, pres‑
tando homenagem aos homens e mulheres que, 
com o seu esforço, vontade e talento, são fonte 
de orgulho e inspiração para muitas gerações de 
portugueses.

A primeira moeda desta série, programada para 
2016, é da autoria do ilustrador André Carrilho 
e vai ser dedicada a Eusébio, o «Pantera Negra», 
uma lenda do futebol mundial.
A Biodiversidade e o Património Natural são 
igualmente valores que importa defender e pro‑
mover. Em 2016 dá‑se início a uma série dedicada 
às Espécies em Vias de Extinção com uma moeda 
alusiva ao lince ibérico, o felino mais ameaçado 
do mundo, alvo recente de grandes esforços de re‑
cuperação e reintrodução no nosso território.
Outra novidade, para 2017, é a nova série dedi‑
cada à Arquitetura Contemporânea Portuguesa, 
que tem vindo a conquistar uma sólida reputação 
internacional. A primeira moeda desta série será 
dedicada a Álvaro Siza Vieira e vai ter a assina‑
tura de Eduardo Souto Moura — uma moeda que 
mostra um arquiteto através do olhar de um dos 
seus pares.

Mesa de trabalho com o gesso da moeda dedicada ao Cante Alentejano.
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emissões emblemáticas vão ter continuidade
A par das novidades, a INCM vai dar continuida‑
de a algumas séries iniciadas em anos anteriores, 
como a série alusiva ao Património Imaterial da 
UNESCO, que em 2016 terá uma moeda sobre o 
Cante Alentejano, a série Rainhas da Europa, com 
uma moeda dedicada a D. Catarina de Bragança, 
ou a série Etnografia Portuguesa, que este ano vai 
dar relevo ao figurado de Barcelos.
Também a Série Europa, que em 2016 inicia um 
novo ciclo alusivo às «Idades da Europa», refletin‑
do os movimentos artísticos europeus, vai conti‑
nuar a contar com a participação da INCM.
O Modernismo será o tema deste projeto em 
2016 — onde se irá inscrever uma moeda conce‑
bida por Rui Vasquez a partir de um autorretrato 
de Almada Negreiros, um dos precursores do mo‑
vimento em Portugal — sucedendo‑se, nos anos 
seguintes, a Idade do Ferro e do Vidro, o Barroco, 
o Renascimento e o período Gótico.
No que respeita a emissões de moedas corren‑
tes comemorativas de 2 Euros, será cunhada uma 
moe da que celebra os 50 Anos da Ponte 25 de 
Abril, da autoria do escultor José Aurélio, e uma 
moeda que assinala a participação de Portugal 
nos Jogos Olímpicos Rio 2016, assinada pela ar‑
tista plástica Joana Vasconcelos.

Embalagens ganham novo design
Destaque ainda para uma nova embalagem de 
moedas, moderna e funcional, fruto de uma cola‑
boração com o arquiteto e designer Miguel Arru‑
da, e que terá por base um sofisticado compósito 
de cortiça, material tipicamente português e am‑
plamente reconhecido pelas suas qualidades físi‑
cas, estéticas e ambientais.

ir ao encontro dos mais jovens
A pensar no público infantojuvenil, a INCM está 
a preparar um concurso que visa a participação 
de crianças e jovens estudantes dos 2.º e 3.º ciclos 
do ensino básico na criação de um desenho para 
uma moeda comemorativa.
Na sua edição inaugural, a realizar este ano, o 
concurso terá por tema «O Futuro» e contará com 
a participação de alunos das escolas do concelho 
de Setúbal, sucedendo‑se nos anos seguintes as 
escolas de outras cidades do País.
O trabalho vencedor, a integrar no Plano Numis‑
mático de 2017, dará início a uma nova série de 
moedas de coleção que pretende transmitir aos 
mais novos um conjunto de conhecimentos téc‑
nicos e artísticos no âmbito da numismática e, ao 
mesmo tempo, incentivar o gosto pelo colecionis‑
mo, enquanto atividade lúdica e de enriquecimen‑
to cultural.

Simulação da moeda do Modernismo dedicada a Almada Negreiros.
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EDIçõEs COM HIsTóRIA

Enquanto instituição indissociável da história, património e cultura de 
Portugal, a INCM procura garantir a perpetuação da herança bibliográfica 
nacional, dando também destaque a importantes feitos e personalidades nas 
páginas das suas edições.
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O Dicionário de Eça de Queiroz, com coordena‑
ção da responsabilidade de Alfredo Campos Ma‑
tos, acaba de sair na sua 3.ª edição, ilustrada, re‑
vista e ampliada, sob a chancela da INCM, numa 
parceria com a Imprensa Oficial do Governo do 
Estado de São Paulo e a Academia Brasileira das 
Letras, assumindo‑se como uma obra de referên‑
cia para todo o queirosiano.
Primeiro dicionário literário de autor publicado 
em Portugal, o Dicionário de Eça de Queiroz é uma 
obra de caráter informativo e ensaístico, que pre‑
tendeu, logo na sua 1.a edição, em 1988, constituir 
uma compilação abrangente do conjunto «ideal» 
de conhecimento disponível em torno de Eça e um 
complemento à sua leitura. 
A presente edição contempla a atualização de 
anteriores conteúdos, bem como a integração de 
nova informação resultante da investigação en‑
tretanto desenvolvida, da responsabilidade de no‑
vos investigadores, inscrevendo na obra uma plu‑
ralidade enriquecedora.
Mais trinta por cento de conteúdos, em pouco 
menos de trinta anos, prova que a leitura de Eça 
se compõe de uma infinitude de possibilidades, 
e que a sua narrativa é uma fonte inesgotável de 

estudo ou, como diz Campos Matos na sua nota 
preambular a esta edição, «um poço sem fundo de 
novidades e surpresas».
No conteúdo do Dicionário de Eça de Queiroz o 
leitor encontrará informação relativa às persona‑
gens — caracterização física e psicológica; identi‑
ficação dos aspetos autobiográficos; sua evolução 
e função narrativa; o seu estatuto semântico; re‑
ferências a outros escritores, ilustradores e men‑
tores contemporâneos de Eça; contextualização 
histórica e cultural, referências a costumes, situa‑
ções, objetos, toponímias; vocabulário entretan‑
to caído em desuso; artigos publicados na época 
e atualmente de difícil acesso; índices diversos, 
destinados a apoiar o manuseamento.

DICIONáRIO DE EçA DE QuEIROZ
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A CApELA DE sãO jOãO bATIsTA DA IGREjA 
DE sãO ROQuE

A Capela de São João Batista da Igreja de São Ro-
que, fruto de parceria institucional entre a INCM 
e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, tem 
como principal propósito a divulgação, a todos 
os públicos, deste tesouro nacional que pelo seu 
inestimável valor artístico tem lugar de destaque 
na história da arte europeia do século xviii, bem 
como difundir a investigação de caráter científico 
produzida no âmbito do projeto de recuperação 
patrimonial, desenvolvida num passado recente.
A natureza do conjunto e a ambição do projeto de 
recuperação exigiu a reunião de sinergias espe‑
cializadas em diversas áreas artísticas, importan‑
do compilar, para memória futura, as diferentes 
etapas deste projeto de investigação, restauro e 
musealização do acervo. A isso também se pro‑
põe a presente edição, devidamente acompanha‑
da por um CD explicativo de todo o processo de 
restauro.
Com coordenação científica e editorial de Teresa 
Leonor M. Vale, a edição proporciona ao seu leitor 
uma visita magnificamente guiada pelos ensaios 
que teorizam sobre «A encomenda», «A obra» e 
«As coleções».
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bOCAGE — A IMAGEM E O VERbO

Bocage — A Imagem e o Verbo propõe‑se dar a co‑
nhecer as linhas de força da poesia, da biografia e 
da receção de Bocage, através da revelação de al‑
gumas facetas desconhecidas deste complexo au‑
tor que a tradição se encarregou de transformar 
num mito. Para tanto contribui o abundante ma‑
terial iconográfico aqui reunido e organizado em 
quatro grandes temas essenciais: a época, a vida, 
a poesia e a posteridade do poeta.  
Manuel Maria Barbosa du Bocage foi uma das 
mais complexas e notáveis figuras do Iluminismo 
em Portugal. Autor versátil de múltiplas formas 
de poesia, dramaturgo e tradutor rigoroso, Boca‑
ge entrou em colisão declarada com a estética li‑
terária estabelecida, com a moral mais conserva‑
dora e com a hipocrisia dos costumes, tendo sido 
particularmente reconhecido e apreciado entre as 
classes letradas do seu tempo. 
Se, por um lado, semeou inúmeros conflitos, por ou‑
tro, alcançou ampla simpatia junto dos leitores seus 
contemporâneos. Gozando de grande popularidade 
em quase todos os meios sociais, Bocage foi repeti‑
damente invocado na literatura, nas artes plásticas, 
na música, no cinema, no teatro e até na publicidade. 
A sua escrita irreverente e as contundentes interven‑
ções públicas tornaram‑no uma referência para vá‑
rias gerações de portugueses. 
As Comemorações dos 250 Anos do Nascimen‑
to de Bocage, que decorrem em Setúbal entre se‑
tembro de 2015 e setembro de 2016, constituem 
o enquadramento ideal para o surgimento des‑
ta belíssima obra da responsabilidade do inves‑
tigador bocageano Daniel Pires, que é também 
presidente da direção do Centro de Estudos Bo‑
cageanos e membro da comissão científica das 
comemorações.
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sOb O sIGNO DO pELICANO — HIsTóRIA 
DO MONTEpIO GERAL (1840-2015)

Sob o Signo do Pelicano — História do Montepio 
Geral (1840-2015) apresenta, e comemora, os 
175 anos da memória institucional deste baluar‑
te da história económica e financeira portuguesa 
narrada ao longo do tempo.
Tendo presente que a história institucional de 
uma entidade desta natureza e com esta longe‑
vidade é indissociável da História de Portugal e 
do Mundo, a presente edição constitui‑se como 
um estudo integrado de diferentes abordagens: 
política, institucional e económica, bem como 
do pensamento político e económico, nacional e 
internacional.
Com um rigor científico e editorial de excelência, 
esta edição, coordenada por José Eduardo Franco 
e António Castro Henriques, desfila fotográfica e 
cientificamente por quatro grandes momentos:
I — Dos Modelos às Primeiras Realidades 
(1840‑1891);
II — As Virtudes da Diferença (1891‑1933);
III — A Sombra do Estado: Concorrência e Resis‑
tência (1933‑1982);
IV — Valores que Duram Sempre (1982‑2015).

«Acompanhar o trajeto do Montepio Geral nos 
seus primeiros 175 anos é, […] um desafio intelec‑
tual fascinante, que as circunstâncias atuais tor‑
nam mais significativo.»

CRóNICA DO CONDE DOM pEDRO DE MENEZEs

Cumprindo‑se, em 2015, o VI Centenário da To‑
mada de Ceuta, primeira praça de Além‑Mar 
conquistada por Portugal, constituindo‑se assim 
como marco da epopeia dos Descobrimentos Por‑
tugueses, apresenta‑se a reedição da Crónica do 
Conde Dom Pedro de Menezes, nome maior e in‑
dissociável deste momento de afirmação da ex‑
celência de Portugal, e consequentemente da sua 
História.
A INCM, ciente do valor histórico e importância 
cultural e patrimonial da obra, reedita a Crónica 
do Conde Dom Pedro de Menezes, de Gomes Ea‑
nes de Zurara, numa reprodução em fac‑símile da 
1.ª edição impressa, datada de 1792, com tiragem 
limitada e numerada, prefácio de Manuela Men‑
donça, presidente da Academia Portuguesa da 
História, e nota prévia de D. Maria Mafalda da Sil‑
va de Noronha Wagner, representante de D. Pedro 
de Menezes e da Casa de Vila Real.
Para além da imortalização do nome de Dom Pe‑
dro de Menezes e dos seus gloriosos feitos, o texto 
visa a divulgação e exaltação da política expan‑
sionista de Portugal no norte de África bem como 
da obra e magnitude do seu heroico povo.
Da História de Portugal para a História do Mundo.
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Os MAIs VENDIDOs 4.º TRIMEsTRE

MOEDAs LIVROs

Bocage — A Imagem e o Verbo
Daniel Pires

Agenda Natural PT
Luísa Ferreira Nunes

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

Etnografia Portuguesa — Colchas de Castelo Bran‑
co (prata proof)
Isabel Carriço e Fernando Branco

Série Anual 2015 
(BNC, FDC e FDC — Bebé)
Luc Luycx e Vítor Santos

30 Anos da Bandeira da Europa (BNC)
Luc Luycx e George Stamatopoulos
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ARTE DE QuEM TRAbALHA

INCM
’N’
ROLL 
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luís Fernandes

L
uís Fernandes iniciou o seu percurso na INCM em 1999, na Dire‑
ção de Recursos Humanos, passou pela área comercial (Setor de 
Lojas) e pela área editorial (Setor de Distribuição), e exerce atual‑
mente funções na Direção de Planeamento e Controlo de Gestão.
Fora da empresa, este nosso colega dedica‑se à sua paixão pela 
música rock, integrando como guitarrista a banda Photomaton 

desde a sua formação, em 2001.
Luís Fernandes ensaia com os restantes membros da banda, pelo menos, 
uma vez por semana e diz que não é difícil conciliar a música com a ativida‑
de profissional, a não ser quando têm concertos agendados para dias úteis.
Embora, de momento, não haja concertos marcados, os Photomaton pos‑
suem já alguma experiência a tocar ao vivo, tendo atuado em diversos es‑
paços, como o Bar Roterdan, o Bar Berlin, o Rock N Shots e o Popular de 
Alvalade, entre outros.
Relativamente ao processo criativo, toda a banda está envolvida na compo‑
sição dos temas e esse processo decorre de forma natural nas sessões de 
ensaio.
«Um riff de guitarra, uma linha de baixo, uma pequena harmonia de voz são 
pretextos suficientes para tocarmos, por vezes, até tarde demais pela noi‑
te dentro», diz Luís Fernandes, para quem «Rock’ N’ Rollar é terapêutico e 
libertador».
Atualmente, a banda de Luís Fernandes está em fase de edição do seu pri‑
meiro EP, intitulado As Cicatrizes Todas, e está já a preparar o segundo.
Quem tiver curiosidade e quiser saber como soa o rock dos Photomaton 
pode procurá‑los no Facebook, no Soundcloud ou no Youtube.
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ENTREVIsTA -  

«O NOssO 
CLIENTE 
FINAL é O 
CONsuMIDOR»
TéCNICOs DE LAbORATóRIO 
DE CONTRAsTARIA
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«Nem tudo o que luz é ouro, nem tudo 
o que brilha é prata», conforme nos diz 
a sabedoria popular. é por isso que existem 
as Contrastarias da iNCm.

A
o verificarem e garantirem os toques legais (quantidade de 
metal precioso contido numa liga), as Contrastarias da INCM 
proporcionam a necessária proteção ao consumidor e a con‑
corrência leal entre os diferentes agentes económicos.
Este serviço ao cidadão é atualmente suportado por labora‑
tórios modernos, acreditados pelo IPAC, e por profissionais 

altamente qualificados, recorrendo a métodos analíticos e a ensaios muito 
rigorosos, de forma a assegurar os mais elevados padrões de qualidade à 
ourivesaria em Portugal.
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Com uma formação sólida e muito especializada, sobretudo na área da Quí‑
mica, além de uma larga experiência profissional, os técnicos de laboratório 
de contrastaria realizam um trabalho que exige grande minúcia, cuidado e 
concentração, independentemente do valor das peças que lhes são confiadas.
Para saber um pouco mais sobre as especificidades e as exigências deste 
trabalho, fomos conversar com dois técnicos de laboratório da Contrastaria 
de Lisboa, a Susana Martins e o Luís Lima.

Matriz [M] quando e como é que entraram para a iNCm?
Luís Lima [LL] Entrei na empresa a 22 de fevereiro de 1993. Tinha 
feito um curso técnico‑profissional de Química e consegui, através 
de concurso, entrar aqui para a empresa. Tem sido uma evolução, a 
nível de trabalho, ao longo dos anos, porque os processos também 
vão evoluindo e mudando.
susana Martins [sM] Eu entrei para a Contrastaria em julho de 2002 
como técnica superior. Acabei a licenciatura em Química em 2001 
e foi o meu primeiro emprego oficial nessa área.

[M] tiveram que fazer algum tipo de formação mais específica para poder 
trabalhar na contrastaria?

[sM] Sim, já não me lembro se durante seis meses ou um ano. Aliás, 
nós no laboratório fazemos formação interna obrigatória com 
frequência.
[LL] Sim, na altura entrei como estagiário e foi ao longo desse ano, 
como estagiário, que tive formação.

[M] de uma forma resumida, quais é que são as vossas principais tarefas 
no diaadia?

[sM] Quando recebemos os lotes, começamos por fazer uma amostra‑
gem, para verificar se os lotes são homogéneos, se as peças que com‑
põem o lote têm todas o mesmo comportamento. É verificado tudo 
o que foi declarado à entrada e, depois de fazer a amostragem, faze‑
mos todos os ensaios necessários para determinar o toque e para va‑
lidar tudo o que o cliente declara. Fazemos a determinação do toque 
e de todos os requisitos técnicos que estão definidos na legislação.

[M] o novo regime jurídico da ourivesaria e das contrastarias trouxe 
alguma novidade ou mudou, de alguma forma, o vosso trabalho?

[LL] Mudou, na medida em que passou a ser permitido metal comum 
em alguns objetos. Temos que ter mais atenção em relação a isso. 
O trabalho passou a ser ainda mais minucioso. Numa determinada 
peça, temos que ver o que é metal comum e o que é metal precioso.
[sM] Há mais algumas alterações. Passou a ser obrigatório o ensaio 
do paládio, porque passou a ser considerado um metal precioso. 
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Luís Lima

Os lotes também passaram a ter que ser todos ensaiados quimi‑
camente, isso foi outra coisa que mudou. Antigamente, havia exce‑
ções para alguns lotes diminutos, porque poderiam ser feitos en‑
saios visuais para determinação do toque. Isso acabou, agora têm 
que haver ensaios químicos para todos os lotes. Há outra grande al‑
teração, que, neste momento, é aquilo que nos está a dar mais traba‑
lho: algumas atividades que não estavam ao abrigo do regulamen‑
to passaram a estar, nomeadamente os leiloeiros e os prestamistas, 
as casas de compra e venda de ouro. Tivemos, por isso, um grande 
aumento no volume de trabalho, porque, ao abrigo do novo regula‑
mento, tudo o que é leiloado tem que estar legalizado. São também 
lotes mais complicados de legalizar, porque cada peça é uma peça, 
porque são coisas antigas, muitas vezes não se sabe qual é o toque 
e têm de ser vistos todos os componentes da peça, enquanto num 
lote que vem do fabricante, com 100 ou 200 peças homogéneas, 
nós podemos fazer uma amostragem. Nos lotes que vêm dos leilo‑
eiros nós temos peças que têm de ser vistas de uma ponta à outra 
para determinar se possuem todos os requisitos necessários para se 
fazer a marcação, além disso são peças que, estejam ou não marca‑
das, podem ter sofrido alterações.

[M] Não é normal haver esse volume de trabalho?
[sM] Nos últimos anos, com a subida do preço dos metais preciosos, 
e também porque se perdeu um pouco a tradição do ouro e da prata, 
tivemos uma quebra no volume de trabalho. Ainda há muita coisa, 
mas não é nada do que era há uns anos atrás.
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Susana Martins

[LL] Há uns anos era também algo um pouco sazonal. Antes do Na‑
tal e da Páscoa havia um aumento de trabalho. Agora já não é tanto 
assim, o volume de trabalho mantém‑se mais ou menos o mesmo 
ao longo do ano. No entanto, com a nova legislação, esse volume de 
trabalho aumentou bastante.

[M] o vosso trabalho é muito exigente ou particularmente difícil?
[LL] Não é difícil, é minucioso. Sobretudo a parte das peças únicas.
[sM] É sobretudo um trabalho que exige alguma concentração e es‑
forço visual.
[LL] Atualmente, uma das maiores dificuldades é o volume de trabalho.

[M] o que é que é necessário para ser um bom profissional?
[sM] É preciso experiência, acima de tudo, porque quando começa‑
mos a ter contacto com esta área há coisas que não são tão eviden‑
tes como depois de se ganhar mais experiência. Nós, hoje em dia, 
olhamos para uma peça e, quase instintivamente, conseguimos ver 
o que é que lá está, desconfiar de uma série de coisas e ir mais dire‑
tamente aos problemas que possam surgir.

[M] ao longo dos anos, sobretudo com o desenvolvimento tecnológico, 
mudou muita coisa na vossa atividade?

[LL] Mudou muito a nível de procedimentos mais avançados. An‑
tigamente, faziam‑se muitos ensaios químicos e ensaios visuais. 
Agora temos aparelhos mais avançados que oferecem outras pos‑
sibilidades. Antes também se faziam tomas (amostras) mais altas e 
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agora, com a microcopelação, por exemplo, já se podem fazer tomas 
mais reduzidas que danificam menos as peças.
[sM] A evolução que houve foi, sobretudo, no sentido de minimizar 
os danos para os clientes, porque nas peças que são ensaiadas nós 
temos que retirar uma amostra. O laboratório desenvolveu métodos 
para reduzir essas tomas de ensaio, esse foi o primeiro passo. Nos 
últimos tempos, foram os equipamentos de raio‑X e as calibrações 
dos equipamentos que permitiram dar uma resposta que minimi‑
za os danos para os clientes. A evolução foi feita, antes de mais, 
com esse objetivo. Além da óbvia evolução tecnológica dos equipa‑
mentos, passaram a ser aplicados também métodos mais automá‑
ticos, que têm menos intervenção do operador. São mais rigorosos. 
Os operadores fazem as pesagens, fazem a dissolução das amostras 
e depois, a partir daí, é o equipamento que faz a análise.

[M] Já tiveram que analisar alguma peça mais estranha ou fora do vulgar?
[LL] Há uma série de anos, surgiram umas unhas postiças em ouro, 
foram das coisas mais estranhas que me passaram pelas mãos.
[sM] Já aconteceu aparecerem ossos, próteses, os chamados platina‑
dos. As pessoas acham, quando falece alguém com uma dessas pró‑
teses, que têm ali um grande tesouro ou que vão ficar ricas, porque 
acham que aquilo é tudo em platina, mas não é assim.

[M] sentem que o vosso trabalho é reconhecido e valorizado?
[sM] Isso é uma coisa um bocadinho perversa porque, no fundo, o 
nosso cliente final é o consumidor, o cliente da ourivesaria, e não os 
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clientes do dia‑a‑dia que nos vão entregar as peças para marcar, os 
ourives, os fabricantes. Nós trabalhamos para o cliente final e acho 
que falta um bocadinho de divulgação sobre o serviço que presta‑
mos. A grande maioria das pessoas não sabe sequer que as peças 
têm que estar marcadas. Muitas vezes não há essa exigência por 
parte do consumidor final. Se o consumidor for devidamente infor‑
mado de que isto é um mecanismo para sua defesa e se começar a 
ser mais exigente nas ourivesarias, a fiscalização também passa a 
ser menos necessária. A partir do momento em que alguém chega 
a uma ourivesaria e exige ver a marca, sabendo que as ourivesarias 
são obrigadas a ter um quadro de marcas e uma lupa para disponi‑
bilizar às pessoas, se calhar a sensibilidade das pessoas é diferente 
e passam a valorizar mais o nosso trabalho. A nível interno, penso 
que também há algum desconhecimento sobre o que é a contrasta‑
ria e sobre o que é que esse trabalho implica.
[LL] Também sou da mesma opinião, o trabalho não é devidamente 
valorizado por falta de informação e divulgação.

[M] que expectativas têm em relação ao futuro?
[LL] Penso que, com a nova legislação, vai aumentar bastante o volu‑
me de trabalho das contrastarias.
[sM] Temos esperança que aumente também o reconhecimento dos 
serviços prestados pelas contrastarias. Passou também a estar in‑
tegrado neste novo regulamento o que a contrastaria já fazia em 
termos de formação para avaliadores oficiais e ensaiadores‑fundi‑
dores. Damos formação em cursos de preparação para a obtenção 
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de títulos profissionais e os exames oficiais são também feitos pela 
INCM. Com a nova legislação, tornou‑se obrigatória a integração 
destes cursos no catálogo nacional de qualificações, portanto, hou‑
ve todo esse trabalho de preparação dos cursos, vamos agora termi‑
nar os primeiros. Passou também a haver mais solicitações de for‑
mação, porque o novo regulamento exige que as casas de compra e 
venda de ouro tenham um avaliador oficial responsável pelas lojas. 
Portanto, há uma grande procura destes cursos e, por isso, vamos 
ter um plano de formação para o ano inteiro.

[M] acham que as contrastarias estão preparadas para tudo isso?
[LL] Se calhar, fazia falta mais algum equipamento e recursos huma‑
nos também.
[sM] Eu acho que, em termos tecnológicos e de recursos humanos, 
estamos bem preparados. Tivemos agora este «boom», que eviden‑
cia, para já, que os recursos humanos e equipamentos poderão ser 
em número insuficiente, mas também não sabemos como vai ser 
daqui para a frente, quanto tempo vai durar, se vai ser sempre as‑
sim. Temos que ter alguma paciência e aguardar para ver o que vai 
acontecer. Este volume de trabalho pode ser uma coisa pontual ou 
não, mas, neste momento, penso que estamos bem preparados.
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RECuRsOs HuMANOs

pROTOCOLO ZERO DEspERDíCIO

A INCM, como organização preocupada com 
o impacto das suas ações na sociedade, foi das 
primeiras empresas a aderir ao movimento Zero 
Desperdício, através da doação das refeições não 
consumidas nos seus refeitórios.
Para o efeito, celebrou em abril de 2013 um proto‑
colo com a Associação DariAcordar, Associação 
para a Recuperação do Desperdício, precursora 
da iniciativa em Portugal.
Os beneficiários das refeições, indicados pela 

associação, são a Reefood na Casa da Moeda e o 
Lar Jorbalán na Imprensa Nacional.
Assim, diariamente, voluntários destas entida‑
des deslocam‑se aos refeitórios para efetuar as 
recolhas.
Apresentamos os dados apurados, relativamente 
a 2015, que representam um total de 3252 refei‑
ções recuperadas, que correspondem a uma pou‑
pança de € 8205 evitando a emissão de 6,8 tone‑
ladas de CO

2
 na atmosfera e 1,6 toneladas de lixo.

Fundação Madre Sacramento — Lar Jorbalán Sopa (Kg) Prato 
(Kg)

Complementos 
(Kg)

Janeiro 6 12 10
Fevereiro 4 8 20
Março 7 14 21
Abril 0 0 12
Maio 0 0 18
Junho 0 0 0
Julho 0 4 0
Agosto 3 9 0
Setembro 0 10 0
Outubro 0 0 0

Refood Sopa 
(Unidades)

Prato 
(Unidades)

Complementos 
(Unidades)

Janeiro 640 210 408
Fevereiro 550 261 545
Março 640 243 602
Abril 398 237 552
Maio 567 243 449
Junho 476 229 598
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pARTICIpAçãO NA AçãO DE VOLuNTARIADO 
GIRO

A INCM participou, pela primeira vez, na ação 
de voluntariado GIRO Acessível, promovida pelo 
GRACE e que visava identificar boas e más práti‑
cas a nível de acessibilidade nas ruas de Lisboa.
Foram quatro, as colaboradoras que aderiram a 
esta iniciativa.
Recolhemos o depoimento de uma das 
participantes:
«A Instituição que nos acolheu foi a Comunidade 
Vida e Paz e a freguesia onde fizemos o volunta‑
riado foi a de Alvalade. 
Diariamente, milhares de pessoas percorrem as 
ruas de Lisboa, imersas nas suas vidas, sem repa‑
rar no caminho que percorrem. No entanto, esse 
é um luxo de que nem todos dispõem. O GIRO 
Acessível tentou, por isso, chamar a atenção para 
uma série de problemas que, muitas vezes, são 
causados pelos próprios cidadãos e que devem 
ser evitados para facilitar a vida daqueles que 
têm mobilidade reduzida — sejam pessoas com 
deficiên cias, idosos, mães com carrinhos de be‑
bés ou mesmo turistas com bagagens.
Foi um dia divertido, diferente, em que pudemos 
verificar as dificuldades de todos os cidadãos e o 
que está a ser feito pelas entidades responsáveis 
para minorar essas dificuldades. Porque todos so‑
mos cidadãos e a cidadania deve ser ativa, este 
foi o nosso pequeno contributo para uma melhor 
acessibilidade em Lisboa».
Carla Caseiro — UCO

FORMAçãO

A INCM tem vindo, ao longo dos últimos anos, a 
dar especial atenção à área da formação, não ape‑
nas para corresponder a exigências legais, mas 
sobretudo por entender que somente com cola‑
boradores capacitados com uma forte formação 
técnica e com um desenvolvimento apreciável ao 
nível das chamadas soft skills, se pode manter no 
mercado como uma organização de referência.
Merecem destaque as formações comportamen‑
tais de liderança para chefias que incluiu sessões 
de coaching, a formação sobre o Trabalho em 
Equipa.
A aproximação da entrada em vigor do novo Sis‑
tema de Avaliação de Desempenho originou a 
realização de diversas sessões de formação, espe‑
cialmente destinadas aos Avaliadores.
No âmbito dos cursos de inglês que decorreram 
na INCM, em novembro concluíram‑se as aulas 
das diferentes turmas.
O sucesso desta iniciativa pautou‑se pela satisfa‑
ção global dos seus participantes e motivou o in‑
teresse na sua continuidade manifestado por to‑
das as direções.
Encontra‑se neste momento em fase de conceção 
o plano de formação, após, em conjunto com to‑
das as direções, ter sido feito o levantamento das 
necessidades de formação, tendo em vista a ela‑
boração do Plano de Formação para 2016, o qual 
pretende responder eficazmente às necessidades 
identificadas pelas diferentes áreas e que permita 
cumprir os objetivos delineados.
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pROLE (3 bEbé)

vítor manuel barbosa araújo (UCO)
adriana vale oliveira muge (UGF)
susana isabel simões dias (UGF)

ApOsENTAçãO

José manuel lopes martins vermelho 

(slG)
Iniciou o seu percurso em novembro de 
1977 e terminou em novembro de 2015.

augusto Castanheira Correia alves  

(uGF)
Iniciou o seu percurso em novembro de 
1980 e terminou em dezembro de 2015.

Joaquim emílio santos silva (dCm)
Iniciou o seu percurso em dezembro de 
1980 e terminou em dezembro de 2015. 

isabel maria alves Rodrigues Pinho 

martins (dsi)
Iniciou o seu percurso em janeiro de 
1981 e terminou em dezembro de 2015.

Josefa Rita Calado Realinho santos 

(dCP)

Iniciou o seu percurso em agosto de 

1976 e terminou em dezembro de 2015.

Fernando emanuel samouqueiro santos 

(uGF)

Iniciou o seu percurso em novembro de 

1975 e terminou em dezembro de 2015.

ADMIssõEs 

Pedro amadinho da Paz
Admitido em novembro de 2015 para 
exercer funções na UGF como técnico 
superior especialista D.

daniela Patrícia melo Furtado 

Pacheco
Admitida em novembro de 2015 
para exercer funções na SLG como 
administrativo E.

Hugo Jorge afonso Paiva maciel
Admitido em novembro de 2015 
para exercer funções na UMD como 
gravador numismático C.

verónica eliana Gonçalves seca
Admitida em dezembro de 2015 para 
exercer funções na DSI como técnico 
superior especialista A.
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KIT bEbé

No último trimestre de 2015 recebemos a visita 
de alguns dos mais recentes membros da família 
INCM: Mateus, Diogo, Matilde, David e Afonso.
O nascimento de um filho é um marco importante 
nas famílias, momento que a empresa também ce‑
lebra através da entrega do KIT Bebé, constituído 
por produtos para a primeira infância.

pRéMIO DE AssIDuIDADE

Trabalhadores premiados em outubro:
Paula Coragem (UGF); Jorge taborda (UGF);
Patrícia marques (UGF); Fernando dias (UMD);
bruno Graça (DEL); ana José (UPB);
José lemos (UCO); Nelson Jesus (UPB);
tiago silva (DCM); maria lurdes Paixão (DCM).

Trabalhadores premiados em novembro:
maria Cândida almeida (UGF);
Paulo balau (UGF); Ricardo antunes (UGF);
Fernando Pires (UMD);
maria albertina encarnação (DEL);
luís Figueiredo (UPB); sandra Caçapo (UCO);
maria Rosário Justino (UPB);
Rui Correia (DAI); vítor martins (DFI).

Dezembro é, por excelência, o mês natalício.
O prémio de assiduidade foi, por isso, celebrado 
no passado dia 22 de dezembro através da entre‑
ga de cabazes de Natal, numa cerimónia que se 
pretendeu informal e bem‑disposta.
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NOVO REGIME juRíDICO DA INCM 
E Os sERVIçOs sOCIAIs

O novo regime jurídico da INCM, que introduz 
algumas alterações, nomeadamente ao nível dos 
Serviços Sociais, encontra‑se publicado no Decre‑
to‑lei nº 235/2015, de 14 de outubro.
Assim, desde 15 de outubro, a INCM deixou de 
assumir as despesas com os atos médicos realiza‑
dos nos centros de saúde e nos hospitais da rede 
pública. 
Esta nova medida é uma importante garantia de 
cobertura de saúde para os atuais e ex‑trabalha‑
dores da INCM subscritores da Caixa Geral de 
Aposentações.
Para que este regime tenha efeitos efetivos é es‑
sencial que todos os beneficiários estejam inscri‑
tos no Serviço Nacional de Saúde ou atualizem a 
sua inscrição no respetivo centro de saúde, até ao 
dia 15 de dezembro.
Toda a informação inerente às alterações foi ob‑
jeto de circular informativa, enviada a todos os 
beneficiários, trabalhadores e aposentados CGA, 
bem como à Associação de Reformados da INCM.
As alterações agora introduzidas não acarretam 
qualquer prejuízo para os beneficiários afetos à 
Caixa Geral de Aposentações, que passam a ter 
um regime de acesso ao Serviço Nacional de Saú‑
de idêntico ao dos restantes trabalhadores e re‑
formados da empresa, continuando os Serviços 
Sociais a proporcionar a todos os seus beneficiá‑
rios, em regime de complementaridade, cuidados 
de saúde nas redes convencionada e protocolada 
e benefícios sociais nos termos previstos no seu 
regulamento.
A Direção de Recursos Humanos, através dos 
Serviços Sociais, mantém‑se à inteira disposição 
para todos os esclarecimentos e apoio que preten‑
dam solicitar.

FEsTAs DE NATAL INCM 2015

Tiveram lugar nos passados dias 8 e 13 de dezem‑
bro as Festas de Natal INCM, destinadas as todas 
as crianças INCM.
Em Lisboa, no dia 8, contámos com muita anima‑
ção: jogos e ateliês, insufláveis, piscina de bolas 
e uma discoteca «feita à medida», a qual propor‑
cionou momentos divertidos aos mais pequenos 
e aos graúdos.
A entrega dos presentes, antecipada pela queda 
de balões, foi um dos momentos mais esperados.

No Porto, o Grupo de Teatro Experimental e Ama‑
dor da Contrastaria (TEAC) levou à cena a peça 
intitulada «Quase uma Fábula», mostrando mais 
uma vez o talento de todos os atores.
A festa não terminou sem que todas as crianças 
fossem chamadas ao palco, para assim receberem 
das mãos do Pai Natal as suas prendas.

Foram duas tardes de muita diversão e convívio.
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CONCuRsO REspONDA E GANHE

Com o objetivo de estimular o sentimento de per‑
tença e o conhecimento de todos/as os/as cola‑
boradores/as sobre a INCM, decorreu no passa‑
do dia 22 de dezembro, o 3.º Sorteio do concurso 
«RESPONDA E GANHE».
O prémio, um cheque oferta «Odisseias» no va‑
lor de € 100, foi atribuído ao trabalhador Artur 
Carmo, da secção Holografia e Acabamentos 
Gráficos.
Parabéns!

ALMOçO OFERECIDO pELO CONsELHO 
DE ADMINIsTRAçãO A ApOsENTADOs

No passado dia 15 de dezembro, teve lugar um al‑
moço oferecido pelo Conselho de Administração 
para assinalar a saída de alguns dos colaborado‑
res que se aposentaram em 2015.
O Conselho de Administração distinguiu o mo‑
mento com a entrega de um presente constituído 
pela primeira moeda pintada portuguesa e que foi 
produzida na INCM, alusiva às colchas de Castelo 
Branco.



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

CAMpANHA DE VACINAçãO CONTRA A GRIpE 
sAZONAL

À semelhança dos anos anteriores, em 2015 de‑
correu, durante o mês de outubro, a vacinação 
contra a gripe sazonal.
Na Casa da Moeda vacinaram‑se 102 trabalha‑
dores e na Imprensa Nacional 39 aderiram à 
vacinação.

Assim, o Dia Mundial do Não Fumador, 17 de no‑
vembro, foi assinalado na INCM com a distribui‑
ção de folhetos informativos, bem como através 
da realização, na CM e na IN, de rastreios volun‑
tários de avaliação de monóxido de carbono, os 
quais foram realizados em parceria com a Escola 
Nacional de Saúde Pública. 
Na Casa da Moeda foram rastreados 100 trabalha‑
dores e na Imprensa Nacional 89 trabalhadores.
O rastreio foi muito bem sucedido, com uma boa 
adesão por parte dos trabalhadores, que se mos‑
traram satisfeitos com a iniciativa.
Os resultados serão posteriormente trabalhados 
pela equipa de saúde do trabalho, em termos esta‑
tísticos e funcionais.

pROTOCOLO INCM E A EMpREsA 
H sARAH TRADING

No âmbito do protocolo que visa a recolha, tria‑
gem e encaminhamento de roupa, calçado e brin‑
quedos usados, foram, entre janeiro e setembro 
do corrente ano, recolhidos na INCM 203 Kg de 
bens.
Os contentores continuam a estar disponíveis na 
Casa da Moeda, Imprensa Nacional e Contrasta‑
ria do Porto, reforçando o interesse na manuten‑
ção deste protocolo que vai permitir beneficiar 
quem necessita dos bens, bem como promover a 
reciclagem têxtil dos materiais que não apresen‑
tem condições de utilização.

DIA MuNDIAL DO NãO FuMADOR

Os efeitos nocivos do tabaco na saúde estão por 
demais estudados e são inquestionáveis.
Este tem sido um tema recorrente na educação 
para a saúde que é efetuada nos postos médicos 
da empresa.



BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A.  53

CORRIDA DA MuLHER

Mais uma vez a INCM patrocinou a participação 
na «Corrida da Mulher», através da inscrição de 
uma equipa com 33 colaboradoras.
A corrida teve lugar no dia 8 de novembro no Par‑
que das Nações.
O evento é organizado pela Associação Portugue‑
sa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama, em 
parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, tendo 
participado, em 2015, cerca de 12 000 mulheres.
A corrida não competitiva é destinada a todas as 
classes etárias, podendo nela participar a andar 
ou a correr.
A receita das inscrições foi entregue à Associa‑
ção Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro 
da Mama.

uM ADEus A jOsé VIEIRA

Faleceu recentemente, de forma inesperada, o co‑
laborador José Vieira, diretor de Auditoria Inter‑
na e Controlo de Risco.
Ao serviço da INCM desde 9 de março de 2011, 
exerceu sempre as suas funções com elevado em‑
penho e grande profissionalismo.
Detentor de excelentes qualidades humanas, era 
respeitado por todos os que com ele se relaciona‑
vam e deixa saudades, em particular aos que com 
ele privaram mais de perto e que guardam memó‑
ria do seu sentido humor, da sua boa disposição, 
da sua discrição e da sua cordialidade, para além 
da sua dedicação e responsabilidade profissional.
A INCM apresenta as suas mais sentidas condo‑
lências a toda a família e amigos.
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GRupO DEspORTIVO

ANA CésAR 
(EN)CANTA 
NO FEsTIVAL 
INATEL DA CANçãO
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O 
GDCTINCM respondeu recente‑
mente ao desafio de ter uma repre‑
sentante na edição 2015 do Festi‑
val Inatel da Canção. A Ana César 
representou‑nos na eliminatória do 
distrito de Lisboa, realizada em 24 

de outubro, na Casa da Comarca de Arganil. Foi 
reconhecida pelo Júri como a melhor intérprete 
entre os 4 concorrentes distritais: o Grupo de Cor‑
dofones Portugueses do Clube PT; a Banda T; a 
Ana Filipa César, acompanhada por Paulo Silva 
e Augusto Soares, e o Rancho Folclórico de Alen‑
quer. Interpretando o tema «Meu Amor Marinhei‑
ro», com letra da autoria de António Campos e 
música de Joaquim Pimentel, recolheu imensos 
aplausos vindos de todos os quadrantes.
Ficou desse modo assegurada a participação na 
Final Nacional, realizada no dia 7 de novembro, no 
Teatro Armando Cortez — Casa do Artista. Estive‑
ram representados os distritos de Aveiro, Bragan‑
ça, Évora, Lisboa, Portalegre e Viseu. A primeira 
interpretação coube a David Xavier, represen‑
tando o Rancho Folclórico de S. Tiago do Lobão, 
seguiu‑se o Grupo de Cantadeiras de S. Miguel, 
interpretando o tema «Figueira Brava». Foi então 
a vez da Ana César dar voz ao tema «Meu Amor 
Marinheiro»; o Orfeão de Portalegre interpretou 
o tema «Canção do Mar»; o Grupo Recreativo de 
Santo Amaro de Azurara, do distrito de Viseu, 
apresentou o tema «Passarinho da Ribeira» e por 
fim o Grupo de Cantares de Alfândega da Fé can‑
tou o seu hino.
A sala com cerca de 340 lugares estava repleta de 
público vindo de vários pontos do país. O Júri for‑
mado por António Pinto Basto, Yola Dinis e Rui 
Baeta teceu elevados elogios à prestação da nossa 
representante, dando ênfase à emoção que colo‑
cava no seu cantar. Rui Baeta salientou a forma 
como a Ana Filipa «estilou», António Pinto Bastos 

realçou a performance de nível «profissional» e a 
Yola Dinis deu os parabéns à Ana pelo seu estilo 
próprio, uma cantora de fado «à antiga», segundo 
as suas palavras.
A Ana Filipa César ficou classificada num honro‑
so 2.º lugar. O vencedor do Festival foi o Grupo de 
Cantares de Alfândega da Fé.
Queremos uma vez mais agradecer a disponi‑
bilidade que a Ana Filipa teve em representar o 
GDCTINCM, bem como ao Paulo Silva e Augusto 
Soares que tão bem a acompanharam. Um vídeo 
com a sua performance encontra‑se disponível na 
página do GD no Facebook.

Ana César
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AssOCIAçãO DE REFORMADOs INCM

adequando‑os às práticas de outros setores do Es‑
tado e do setor empresarial privado. 
Não concordando com muitas das alterações 
apresentadas, foi entregue pela CT da INCM e 
pela ARINCM um contraprojeto, que tem vindo a 
ser negociado em sucessivas reuniões desde o dia 
3 de dezembro de 2015 até à presente data, dia 6 
de janeiro de 2016.
Todos os utentes interessados terão a oportuni‑
dade de ir tomando conhecimento do andamento 
desta alteração ao Regulamento dos Serviços So‑
ciais de 1987, consultando na Internet o nosso blog:
http://reformados_da_incm.blogs.sapo.pt ou en‑
viando as vossas dúvidas para: ass.reformados_
incm@sapo.pt ou, ainda, contactando os números 
habituais de telemóveis.  
Aproveitamos este ensejo de publicação na revis‑
ta Matriz para informar todos os nossos associa‑
dos que os atuais órgãos da ARINCM estão a ter‑
minar o mandato, referente ao biénio 2014/2015, 
para o qual foram eleitos pelos seus associados. 
Sendo de grande importância para todos a ma‑
nutenção da continuidade deste órgão, informa‑
mos todos os associados que podem criar as suas 
listas sociais e, assim, candidatarem‑se a gerir a 
associação durante o próximo biénio 2016/2017.  
As próximas eleições irão decorrer já no mês de 
fevereiro. Até lá, a ARINCM irá divulgar oficial‑
mente toda a grelha de datas para o evento.
Por último, desejamos a todos os nossos colegas, 
associados e seus familiares um excelente 2016 
cheio de saúde e felicidades.   

A Direção da ARINCM

A ARINCM informa todos os nossos colegas re‑
formados/aposentados e trabalhadores que, no 
passado dia 18 de novembro, se realizou uma reu‑
nião, onde estiveram presentes o Conselho de Ad‑
ministração da INCM, dois representantes do seu 
DRH e os órgãos representativos dos trabalhado‑
res e dos aposentados/reformados.  
Esta reunião foi convocada pelo Conselho de Ad‑
ministração da INCM, para a apresentação de 
um novo «Projeto de Regulamento dos Serviços 
Sociais da INCM», motivado pela recomenda‑
ção do Tribunal de Contas, que «solicita» a sua 
revisão, nomeadamente no que respeita ao plano 
de benefícios, quotizações e preços praticados, 



BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A.  57

bREVEs

7.º FóRuM DA REDE DE jORNAIs OFICIAIs 
AMERICANOs

A INCM participou no 7.º Fórum da Rede de Jor‑
nais Oficiais Americanos (REDBOA), que se rea‑
lizou em Santiago do Chile, de 5 a 7 de novem‑
bro, sob o tema «Transparência e Certeza Jurídica 
para os Cidadãos».
O Fórum reuniu na capital chilena alguns dos pa‑
íses membros da REDBOA — México, Uruguai, 
Chile, Brasil, Argentina, Peru, Colômbia, Panamá, 
Espanha e Portugal — que debateram tendências 
e partilharam conhecimentos acerca das melho‑
res práticas respeitantes à publicação da lei.
A REDBOA é uma organização fundada em 2008 
e formada por jornais oficiais ibero‑americanos, 
com o objetivo de estabelecer uma plataforma de 
cooperação multilateral e promover o conheci‑
mento da legislação em cada país membro.
Portugal, representado pela INCM, é membro da 
REDBOA desde 2013.

WebSiteS DA INCM E DO DRE pOsICIONADOs 
ENTRE Os MELHOREs EM TERMOs 
DE ACEssIbILIDADE 

Os websites da INCM e do Diário da República 
Eletrónico foram posicionados pela Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia (FCT) entre as 10 
melhores práticas em acessibilidade web identi‑
ficadas na edição de 2015 do estudo «Acessibi‑
lidade Web da Administração Pública Central», 
levado a cabo pelo Departamento da Sociedade 
da Informação da FCT.
Os dois websites foram desenvolvidos pela INCM 
a pensar nos seus utilizadores, de forma a assegu‑
rar as melhores práticas em termos de acessibi‑
lidade, desempenho, funcionalidade e qualidade.
Ao produzir ambos os websites, procurou‑se supe‑
rar as diversas condicionantes e dificuldades que 
possam eventualmente restringir um acesso ple‑
no e total à informação e às várias funcionalidades, 
implementando as melhores práticas e diretrizes 
em termos de acessibilidade (Web Content Acces‑
sibility Guidelines) e garantindo uma acessibili‑
dade de conteúdos W3C WAI‑AA (WACG 2.0) — 
Nível de conformidade AA ou Prioridade 2.
A Acessibilidade Web é competência da FCT, que 
tem por missão a coordenação das políticas pú‑
blicas da Sociedade da Informação em Portugal 
e, neste âmbito, tem vindo a desenvolver o Ob‑
servatório da Acessibilidade Web que contempla 
diretórios de diversos setores, nomeadamente o 
da Administração Pública Central.
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ApREsENTAçãO DA MOEDA ALusIVA 
à pREpARAçãO pARA Os jOGOs OLíMpICOs 
RIO 2016

No dia 4 de novembro, nas instalações da Casa 
da Moeda, realizou‑se a cerimónia de cunhagem e 
apresentação da moeda de coleção comemorativa 
«Equipa Olímpica de Portugal aos Jogos Olímpi‑
cos Rio 2016 — A Preparação», que resultou de 
um processo inovador desenvolvido pela INCM 
a partir dos desenhos da artista plástica Joana 
Vasconcelos.
Na cerimónia estiveram presentes, além da con‑
ceituada artista plástica, o presidente do conselho 
de administração da INCM, Rui Carp, o presiden‑
te do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel 
Constantino, o antigo judoca e atual selecionador 
nacional da modalidade, João Neto, e as velejado‑
ras olímpicas Sara Carmo e Joana Pratas.
Rui Carp realçou a feliz aliança entre a arte de 
Joa na Vasconcelos e a técnica de cunhagem ino‑
vadora «desenvolvida pela INCM exclusivamente 
para esta moeda comemorativa, onde, de uma for‑
ma muito bem conseguida, se representam tam‑
bém os cinco anéis do movimento olímpico», ten‑
do José Manuel Constantino manifestado o seu 
contentamento pelo resultado desta colaboração, 
que permitirá apoiar a missão olímpica nacional.
Por sua vez, Joana Vasconcelos afirmou que enca‑
rou o desafio de desenhar uma moeda com muito 
entusiasmo, pois «há uma tradição de desenha‑
dores de notas e moedas que são entendidos no 
meio da arte como especialistas e é uma honra 
poder fazer parte desse grupo de artistas».
«Foi um projeto muito curioso, que permitiu revi‑
ver o meu passado enquanto joalheira e também 
enquanto atleta, duas partes da minha vida que 
não estão tão presentes agora, mas que me torna‑
ram quem eu sou hoje», prosseguiu a artista, que 
foi praticante de Karaté, modalidade que foi força‑
da a abandonar devido a lesão.
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LANçAMENTO DO LIVRO bocage — a imagem 
e o Verbo

A cerimónia de lançamento do livro Bocage — 
A Imagem e o Verbo, da autoria de Daniel Pires, 
teve lugar na Biblioteca da Imprensa Nacional, no 
dia 26 de novembro.
A apresentação da obra esteve a cargo do seu au‑
tor, que é também presidente da direção do Cen‑
tro de Estudos Bocageanos e membro da comis‑
são científica das comemorações dos 250 anos do 
nascimento de Bocage.
Bocage — A Imagem e o Verbo propõe‑se dar a co‑
nhecer as linhas de força da poesia, da biografia 
e da receção de Bocage, através da revelação de 
algumas facetas desconhecidas deste complexo 
autor, reunindo diverso material iconográfico, or‑
ganizado em quatro grandes temas essenciais: a 
época, a vida, a poesia e a posteridade do poeta.

ApREsENTAçãO DA crónica do conde dom 
pedro de menezeS

A Crónica do Conde Dom Pedro de Menezes, de 
Gomes Eanes de Zurara, numa publicação fac‑
‑símile da primeira edição impressa em tiragem 
limitada e numerada, foi apresentada no dia 1 de 
dezembro na Biblioteca da Imprensa Nacional.
A apresentação da obra esteve a cargo de Ângelo 
Correia, presidente da Câmara de Comércio e In‑
dústria Árabe‑Portuguesa, e de José Eduardo Fran‑
co, diretor da cátedra Infante Dom Henrique — 
Universidade Aberta/CLEPUL da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa.
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ApREsENTAçãO DA MOEDA COMEMORATIVA 
40 ANOs DO pROVEDOR DE jusTIçA

A moeda de coleção comemorativa dos 40 Anos 
do Provedor de Justiça, assinada pelo artista plás‑
tico José de Guimarães, foi apresentada oficial‑
mente ao público no dia 9 de dezembro.
A sessão de apresentação teve lugar no Hotel 
Altis, em Lisboa, e contou com intervenções do 
Provedor de Justiça, José de Faria Costa, do pre‑
sidente do conselho de administração da INCM, 
Rui Carp, e do autor, José de Guimarães.
Para assinalar os 40 anos do Provedor de Justi‑
ça, a INCM cunhou uma moeda de coleção come‑
morativa com o valor facial de Euro 2,50, numa 
emissão limitada a 75 000 moedas em cuproní‑
quel com acabamento normal e a 2500 moedas 
em prata com acabamento proof.
A moeda em prata tem ainda a particularidade de 
possuir várias cores em ambas as faces, aliando a 
estética de José de Guimarães ao know how técni‑
co da INCM, para, assim, dar maior relevo aos va‑
lores universais e humanos que estão na génese 
do Provedor de Justiça.

ApREsENTAçãO DA ObRA a capela de São 
João batiSta da igreJa de São roque

A obra A Capela de São João Batista da Igreja de 
São Roque, fruto de parceria institucional entre a 
INCM e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
foi apresentada no dia 18 de novembro, na Igreja 
de São Roque, pelo Secretário de Estado da Cultu‑
ra, Nuno Vassallo e Silva. 
A apresentação desta obra, com coordenação 
científica e editorial de Teresa Leonor M. Vale, 
contou ainda com a participação de Pedro Santa‑
na Lopes, provedor da Santa Casa de Lisboa, e de 
Rui Carp, presidente do conselho de administra‑
ção da INCM.
O livro tem como principal propósito a divulga‑
ção, a todos os públicos, deste tesouro nacional 
que pelo seu inestimável valor artístico tem lugar 
de destaque na história da arte europeia do século 
xviii, bem como difundir a investigação de caráter 
científico, produzida no âmbito do projeto de re‑
cuperação patrimonial, desenvolvida num passa‑
do recente.
A natureza do conjunto e a ambição do projeto 
de recuperação exigiu a reunião de sinergias es‑
pecializadas em diversas áreas artísticas, impor‑
tando compilar, para memória futura, as diferen‑
tes etapas deste projeto de investigação, restauro 
e musealização do acervo.
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MúsICA DE CâMARA REGREssA à bIbLIOTECA

A Biblioteca da Imprensa Nacional foi palco de 
mais um concerto de música de câmara, no dia 15 
de outubro, com peças de Franz Schubert inter‑
pretadas por solistas da Orquestra Metropolitana 
de Lisboa (OML).
Durante cerca de uma hora, os solistas Ana Pe‑
reira, José Teixeira (violinos), Joana Cipriano 
(viola), Paulo Gaio Lima e Ana Cláudia Serrão 
(violoncelos) brindaram o público com a sua in‑
terpretação do Quinteto de Cordas em Dó Maior, 
D. 956 (1828), daquele compositor.
No dia 10 de dezembro, foi a vez de ouvir a músi‑
ca de Luís de Freitas Branco e de Claude Debussy, 
pela mão dos solistas Carlos Damas, Elena Komis‑
sarova (violinos), Andrei Ratnikov (viola) e Jian 
Hong (violoncelo), que interpretaram o Quarte‑
to de Cordas (1911) do compositor português e o 
Quarteto de Cordas em Sol Menor, Op. 10 (1893), 
do músico francês.
Estes concertos tiveram entrada livre e estão in‑
seridos na temporada de música de câmara pro‑
gramada para a Biblioteca da Imprensa Nacional, 
fruto da parceria estabelecida entre a INCM e a 
OML.

EsCRITA CRIATIVA pARA CRIANçAs NA LOjA 
DO pORTO

A loja INCM do Porto tem vindo a organizar 
workshops de escrita criativa dirigidos a crianças 
dos 8 aos 14 anos de idade, sob orientação do ator 
Nuno Meireles, tendo como ponto de partida os 
livros da coleção infantojuvenil Grandes Vidas 
Portuguesas.
O primeiro desses workshops, intitulado «Meni‑
nos em Pessoa», realizou‑se no dia 24 de outubro e 
teve como mote o livro Fernando Pessoa, O Meni-
no Que Era Muitos Poetas, integrado recentemen‑
te no Plano Nacional de Leitura.
No dia 7 de novembro, foi a vez do workshop «Me‑
ninos com talento em ‘Almada’», a partir do livro 
Almada Negreiros. Viva o Almada, Pim!, e no dia 
19 de dezembro teve lugar o workshop «Pequenos 
heróis em Milhões», a partir da obra Aníbal Mi-
lhais. Um Herói Chamado Milhões.
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ACORDO DE COOpERAçãO COM O 
LAbORATóRIO DE pOLíCIA CIENTíFICA

A INCM e o Laboratório de Polícia Científica da 
Polícia Judiciária (LPC) estabeleceram um acor‑
do de cooperação para o desenvolvimento de 
ações conjuntas que visem prosseguir objetivos 
comuns nas áreas periciais e de laboratório, tendo 
em vista a implementação de boas práticas labo‑
ratoriais e o combate à fraude documental.
Este acordo de cooperação, assinado no dia 17 de 
novembro, decorre do interesse mútuo no desen‑
volvimento de ações de formação e de intercâm‑
bio de informação, tendo em conta as atribuições 
do LPC no âmbito da realização de perícias no 
domínio das ciências forenses e as atividades do 
Laboratório Gráfico da INCM no âmbito da de‑
terminação de características físico‑químicas de 
materiais e da realização de perícias a produtos 
gráficos de segurança.
A INCM e o LPC comprometem‑se assim a or‑
ganizar ações de benchmarking e de formação 
recíprocas nas áreas da sua especialidade, com 
especial ênfase para os domínios das técnicas de 
impressão e das perícias documentais, o que per‑
mitirá ampliar as capacidades e as competências 
das duas instituições.

MOLIèRE NA bIbLIOTECA DA IMpRENsA 
NACIONAL

No dia 6 de dezembro, a Biblioteca da Impren‑
sa Nacional foi palco de mais um espetáculo de 
tea tro, desta vez com a leitura encenada de O Im-
promptu de Versalhes, de Molière, com encenação 
e dramaturgia de Miguel Loureiro, numa antevi‑
são da peça com estreia marcada para abril de 
2016 no Teatro Nacional D. Maria II (TNDM II).
A leitura do texto, traduzido por João Paulo Este‑
ves da Silva, esteve a cargo dos atores Álvaro Cor‑
reia, Ana Tang, Carla Bolito, Inês Nogueira, João 
Estima, Lúcia Maria, Maria Amélia Matta, Maria 
Duarte, Miguel Loureiro, Sandra Pereira, Vera Ka‑
lantrupmann e Victor Yovani.
O espetáculo teve entrada livre e resulta de uma 
parceria entre a INCM e o TNDM II.
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TERCEIRO VOLuME DE itinerânciaS 
de eScrita pREMIADO NO FEsTIVAL 
LITERáRIO DE FáTIMA

O volume iii de Itinerâncias de Escrita — Escola/
Ecologia, de Joaquim Cerqueira Gonçalves, ven‑
ceu a primeira edição dos Prémios Tabula Rasa — 
Festival Literário de Fátima na categoria de 
Filosofia.
A obra premiada integra uma coletânea constituí‑
da por três volumes, editada pela INCM, com tex‑
tos escolhidos  por Joaquim Cerqueira Gonçalves, 
entre os que foi divulgando, a par de alguns inédi‑
tos, ao longo de cerca de cinquenta anos.
A primeira edição de Tabula Rasa — Festival Lite‑
rário de Fátima realizou‑se de 18 a 22 de novembro 
e teve como temática «A Literatura e a Filosofia».

 sELO HOLOGRáFICO pRODuZIDO pELA INCM 
pROTEGE VINHO pêra-manca

O vinho alentejano Pêra-Manca passou a contar 
com a proteção de um selo holográfico antifraude 
produzido pela INCM.
Cada garrafa deste prestigiado vinho português 
possui agora uma imagem holográfica na cápsu‑
la e um código único que pode ser validado no 
site da marca, um inovador sistema de seguran‑
ça que permite ao consumidor garantir a sua 
autenticidade.
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AGENDA

5 a 7 Fev
WoRld moNey FaiR 2016

45.ª edição do maior certame mundial 
dedicado à moeda, que se realiza no 
Estrel Convention Center, em Berlim, 
onde, à semelhança de anos anteriores, 
a INCM irá estar representada.


