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Com a publicação da Lei n.º 98/2015, de 18 de agosto, foi aprovado o novo 
Regime Jurídico da Ourivesaria e das Contrastarias (RJOC), diploma que, 
pela sua importância para o futuro da atividade das Contrastarias, merece 
um especial destaque.
De facto, durante várias décadas vigorou em Portugal o Regulamento das 
Contrastarias, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 371/79, de 20 de setembro, 
diploma que já se encontrava desatualizado em muitas das suas normas 
perante a evolução sócio-económica do setor, ao longo de mais de 30 anos.
O RJOC é um diploma extenso (com 113 artigos), que veio, pois, contribuir 
para um enquadramento jurídico mais adequado e mais atualizado, não só 
do setor das Contrastarias mas também da Ourivesaria, tendo na génese 
de alguns dos seus artigos as Recomendações constantes da Resolução da 
Assembleia da República n.º 9/2013 (muitas das quais têm subjacente uma 
manifesta preocupação da defesa dos interesses do consumidor), e sendo, na 
sua redação final, o resultado dos contributos de muitas entidades, a começar 
pela própria INCM e passando pelos Ministérios das Finanças, da Economia, 
da Administração Interna, etc.
No entanto, na sua aplicação prática o RJOC veio trazer, nesta fase inicial, 
um período de alguma conturbação à Unidade de Contrastarias (UCO).
Por um lado, surgiram centenas de dúvidas e pedidos de esclarecimento 
por parte dos operadores económicos, que obrigaram a UCO a elaborar 
as respetivas respostas (e com base nas quais se organizou um conjunto 
de FAQ’s que estão disponibilizadas no nosso site); por outro, a UCO teve 
também de fazer face a um conjunto de novas valências, desde a área da 
formação certificada de avaliadores de artigos com metais preciosos e de 
materiais gemológicos, até à receção, para ensaio e marcação, de uma grande 
quantidade de artigos com metal precioso usados, para venda em leilão (que 
antes não eram apresentados para o efeito).
A UCO organizou ainda, com a ASAE, um conjunto de quatro sessões de 
esclarecimento (duas em Lisboa e duas no Porto) abertas a centenas de 
operadores económicos que se quiseram inscrever e tem vindo a fazer 
sucessivas reuniões com as Associações do setor, algumas das quais criticam 
várias disposições do diploma, que pretendem ver alteradas, matéria que 
está a ser apreciada pelo atual Governo, através de um grupo de trabalho 
constituído ao nível dos Ministérios das Finanças, da Economia e da 
Modernização Administrativa.
Este conjunto de novas obrigações teve implicações na atividade do dia a dia 
da UCO, cuja equipa foi obrigada a adaptar-se a regras técnicas e exigências 
anteriormente inexistentes, o que implicou um grande esforço e sacrifício 
pessoal de alguns dos seus elementos, ao longo dos últimos meses, sejam 
técnicos sejam chefias. Para eles fica aqui uma palavra de muito apreço pelo 
brio profissional demonstrado.

— Rodrigo Lucena. Vogal do conselho de administração
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INCM LANçA REDE DE INOvAçãO

4 de março foi Dia da inovação na inCM, 
um dia para afirmar a inovação como 
parte integrante da cultura da empresa 
e apresentar formalmente a sua nova 
rede de inovação.

Além da apresentação da nova Rede de Inovação, houve ainda lugar à palestra 
Criatividade e Inovação, proferida pelo Professor Luís Lages, da Nova School of 
Business & Economics, e à apresentação de alguns projetos inovadores desenvol-
vidos recentemente pela INCM, bem como à apresentação das ideias que resulta-
ram da iniciativa Banco de Ideias, que contou com a participação de trabalhadores 
de todas as áreas da empresa.

Banco de Ideias SIMPLEX
Tal como previamente anunciado no Dia da Inovação, entre os dias 7 e 11 de 
março, nas instalações da empresa em Lisboa, Porto e Gondomar, decorreu 
mais um Banco de Ideias Móvel, desta vez subordinado ao tema SIMPLEX.
Esta iniciativa teve como objetivo recolher ideias dos trabalhadores que pos-
sam dar origem a produtos ou serviços inovadores fornecidos pela INCM, 
enquadrados pelo novo programa SIMPLEX, de modo a agilizar, simplificar 
e modernizar a Administração Pública e contribuir para melhorar a vida dos 
cidadãos e das empresas.
No total, foram recolhidas 67 ideias, tendo sido selecionadas 44 propostas que 
foram alvo de análise e discussão no workshop que se realizou no dia 16 de 
março, na Casa da Moeda, onde participaram trabalhadores de várias áreas, 
divididos em três equipas, e dois elementos do INESC Porto (Instituto de En-
genharia de Sistemas e Computadores).
Desse workshop resultaram 24 ideias que, depois de apreciadas pelo Comité 
Estratégico de Inovação da INCM, foram inseridas no portal do SIMPLEX 
2016, consubstanciando assim um relevante contributo da empresa no relan-
çamento deste Programa.

A 
nova Rede de Inovação assenta num modelo colaborativo, supor-
tado por uma estrutura interna que trabalhará, de forma muito es-
treita, com as diversas unidades orgânicas da empresa e com os 
seus trabalhadores, organizados em equipas, workshops e fóruns de 
discussão.
Esta Rede de Inovação envolve também, no plano externo, uma 

rede de parceiros constituída por universidades, centros de investigação, fornece-
dores e clientes, entre outras entidades, estabelecendo convénios e acordos para o 
desenvolvimento de projetos de I&D e soluções inovadoras em diversas áreas de 
atuação da INCM, para o qual irá afetar anualmente 1% do seu volume de vendas, 
para além de poder partilhar com esses centros a propriedade intelectual que re-
sultar do desenvolvimento desses projetos. 
A INCM pretende dar assim uma resposta ainda mais eficaz e competitiva às exi-
gentes condições dos mercados e antecipar as necessidades dos seus clientes, 
tanto no plano nacional como internacional, dando uma maior atenção ao enqua-
dramento organizativo e aos processos de gestão da inovação, para que esta pos-
sa ser estruturada, «industrializada» e integrada como um dos principais eixos 
estratégicos da empresa, a par da qualidade e da segurança. 
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REsuLTADOs

EM 2015 A INCM 
MELhORA 
Os REsuLTADOs 
EM 14%

O 
volume de negócios verificado em 2015 foi de 91,2 milhões de 
euros, dos quais 83,2 milhões correspondem a atividade cor-
rente e o restante à venda de discos amoedados. Em termos 
globais, o aumento das vendas em 2015 foi de 11%, tendo-se 
também registado na atividade corrente um aumento signifi-
cativo (5,9%).

O aumento verificado na atividade corrente ficou fundamentalmente a de-
ver-se ao acréscimo de cerca de 50% registado nas vendas da Moeda, parti-
cularmente nas moedas correntes, e nas moedas exportadas (Timor-Leste 
e Cabo Verde), que tiveram aumentos, respetivamente, de mais de 160 % e 
10%, que compensaram largamente a diminuição verificada na venda das 
moedas de acabamento especial (de coleção e correntes comemorativas) 
que reduziram, face a 2014, mais de 20%. A Moeda representou cerca de 
20% da atividade global da empresa. 
A Gráfica reduziu ligeiramente (-2%) as vendas face a 2014, continuando 
contudo a representar mais de 71% da atividade global da INCM. Esta ligeira 
redução ficou a dever-se fundamentalmente à redução dos pedidos de car-
tões de cidadão. A Contrastaria aumentou as suas vendas em cerca de 2% e 
as Publicações cresceram perto de 6%, em resultado do aumento de vendas 
de livros em 4,5% e de anúncios em 5%, que compensou a descida de 10% 
verificada na venda do Diário da República.
Em termos globais, a INCM conheceu uma melhoria de 11,5% na margem 
bruta gerada, antes de se considerar os custos de estrutura, revelador do 
aumento de eficiência e competitividade conseguida na atividade corren-
te, associada ao processo industrial e de suporte à produção. As áreas da 
Moeda, Gráfica e Publicações conheceram em 2015 melhorias nas margens 
libertas na sua atividade, representando as duas primeiras, respetivamente, 
80% e 17% da margem bruta global gerada na INCM em 2015. O acréscimo 
de vendas alcançado pela Contrastaria não foi suficiente para cobrir os cus-
tos, tendo registado um resultado negativo direto significativo, pelo facto de 
os emolumentos cobrados não serem suficientes para compensar os custos 
desta atividade, exercida em regime de serviço público.
Este desempenho positivo da INCM é conseguido em resultado de uma es-
tratégia de gestão orientada para a inovação e para o desenvolvimento de 
produtos tecnologicamente evoluídos e para a melhoria de processos de pla-
neamento, de gestão e de controlo, privilegiando o recurso a capitais pró-
prios e diminuindo o grau de risco, de forma a melhorar a competitividade 
no mercado e remunerar o acionista de forma adequada. De referir que estes 
resultados foram conseguidos no cumprimento de todas as medidas impos-
tas na Lei do Orçamento do Estado de 2015, relativamente aos gastos opera-
cionais das empresas públicas.

Em 2015 a INCM obteve um resultado 
líquido de impostos no valor de 20 milhões 
de euros, superior em mais de 14,3% aos 
resultados registados em 2014.
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O NOvO MusEu CAsA DA MOEDA

NOvO COM MuITA 
hIsTóRIA

A inauguração oficial do Museu Numismático Português foi a 28 de maio de 
1946 e atualmente tem uma das mais valiosas coleções numismáticas portu-
guesas, incluindo a coleção do rei D. Luís.
Desde 2004 que o espaço físico do Museu se encontra fechado ao público, 
mas parte do espólio pode ser visto em exposições temáticas no átrio prin-
cipal do edifício da Casa da Moeda ou noutros museus que têm acolhido as 
nossas peças.
Em 2016, o museu passa a assumir a marca Museu Casa da Moeda e terá as 
suas instalações no mundo digital em www.museucasadamoeda.pt

Um Museu aberto ao mundo
O Museu Casa da Moeda será um museu digital online, mas com todas as va-
lências de um museu físico, onde se apresenta o vasto espólio da casa, com 
uma coleção permanente, exposições temporárias, serviço educativo, loja 
do museu e edições próprias.
A abertura do Museu está prevista ser até ao final do ano e irá retribuir à co-
munidade o valioso património da coleção de moedas e medalhas da INCM, 
conquistar novos públicos, facilitar a investigação académica e prestar apoio 
aos colecionadores, numismatas e público em geral. 
As parcerias com outras instituições museológicas e a criação de exposi-
ções com o cunho do Museu Casa da Moeda nessas instituições e as pró-
prias exposições temporárias, quer nos espaços da INCM, quer no Museu 
digital online criam uma maior circulação da coleção e obviamente a sua 
valorização em termos efetivos. Uma coleção que não é mostrada ao público 
é um ativo que não se valoriza.

a identidade do Museu Casa Da MOeDa
A criação da marca do Museu Casa da Moeda foi desenvolvida pela Silvade-
signers, que respondeu ao desafio de criar uma identidade que transmitisse 
ao mesmo tempo o valor histórico da moeda/medalha e a sua contempo-
raneidade, tendo sempre em conta o património cultural da INCM e o seu 
espólio.
O resultado é uma marca que alia a história à modernidade, que assenta 
num «M». «M» de Museu, Moeda, Medalha e Mint e que, na versão para a 
web, permite ser animada, fazendo a transição entre as diferentes formas.
A Silvadesigners criou assim uma «identidade que tem como símbolo e ele-
mento principal um «M» composto por diferentes circunferências que re-
metem para a forma geométrica da moeda. O seu desenho insere-se numa 
grelha quadriculada em que cada módulo pode ser preenchido por circunfe-
rências de três escalas diferentes cuja variação permite múltiplas combina-
ções de acordo com o contexto, o suporte e o propósito da aplicação da mar-
ca. Esta versatilidade e dimensão interativa contribui para o enriquecimento 
da sua identidade e reconhecimento da marca no contexto contemporâneo».

O Museu Casa da Moeda apresenta-se como 
«novo», mas na realidade tem uma história 
antiga que começa no dia 25 de janeiro 
de 1777 quando a Coroa portuguesa emite 
um aviso oficial, assinado pelo Marquês 
de Pombal, que mandava guardar «huma 
moeda de cada cunho, e qualidade de metal, 
que se puderem hir achando, não só deste 
Reino, mas geralmente de todas as partes 
do Mundo».



10  BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A. BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A. 11

ENTREvIsTANOvOs PROjETOs EM CuRsO

Cartas de condução e livretes de São Tomé e 
Príncipe
Os novos modelos da carta de condução e do li-
vrete de veículos da República Democrática de 
São Tomé e Príncipe vão ser produzidos e forneci-
dos pela INCM à Direção de Transportes Terres-
tres (DTT) daquele país, conforme estipulado no 
contrato celebrado no dia 11 de abril entre as duas 
instituições.
O contrato prevê, numa primeira fase, a produção 
e fornecimento de 25 mil novas cartas de condu-
ção e de 10 mil novos livretes de veículos em su-
porte polimérico, que contêm diversos elementos 
de segurança, designadamente hologramas, tin-
tas especiais e motivos anticópia, entre outros, in-
cluídos na proposta de design gráfico desenvolvi-
da pela INCM, de acordo com as indicações das 
autoridades santomenses.

«A simplificação procedimental e a desburocratização 
administrativa assumem-se há largos anos como uma das 
principais linhas orientadoras do IRN»

O 
Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) é um instituto pú-
blico integrado na administração indireta do Estado e tem por 
missão executar e acompanhar as políticas relativas aos ser-
viços de registo, tendo em vista assegurar a prestação de ser-
viços aos cidadãos e às empresas no âmbito da identificação 
civil e do registo civil, de nacionalidade, predial, comercial, de 

bens móveis e de pessoas coletivas, bem como assegurar a regulação, con-
trolo e fiscalização da atividade notarial.
José Ascenso Maia, presidente do conselho diretivo do IRN, deu-nos a co-
nhecer um pouco melhor os desafios desta instituição, que tem a simplifica-
ção procedimental e a desburocratização administrativa como uma das suas 
principais linhas de orientação, sem descurar a qualidade e a segurança dos 
serviços que presta à sociedade, e que tem contado com a colaboração da 
INCM em diversos projetos.

Kit de Certificação do Terço do Centenário das 
Aparições de Fátima
A INCM vai produzir e fornecer à ACISO — Asso-
ciação Empresarial de Ourém-Fátima 50 mil uni-
dades do kit de certificação do Terço do Centená-
rio das Aparições de Fátima.
Este kit de certificação é composto por etiquetas 
de segurança holográfica, brochuras/certificados 
numerados e com holograma, etiquetas autoco-
lantes e cartões separadores, de modo a garantir 
a autenticidade de cada terço, dificultando assim 
qualquer tentativa não autorizada de reprodução 
ou falsificação.
O design dos elementos que compõem o kit de 
certificação foi desenvolvido pela INCM, num 
processo que envolveu um diálogo permanente 
com a ACISO e o Santuário de Fátima.

José Ascenso Maia, presidente 
do conselho diretivo do IRN
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Matriz (M) A INCM e o IRN têm vindo a colaborar no desenvolvimento, 
na produção e na emissão de diversos documentos, como o cartão de 
cidadão (CC) ou o documento único automóvel (DUA), entre outros. 
Que balanço faz desse trabalho conjunto?

josé Ascenso Maia (jAM) O balanço não podia ser mais positivo, por-
que a partilha constante do know how e a experiência da INCM em 
temas como elementos de segurança nos documentos, plataformas 
de gestão de documentos de identificação e elementos de seguran-
ça em documentos eletrónicos tem constituído um forte apoio para 
o IRN na prestação do serviço público ao cidadão, por incrementar 
e proporcionar, a todo o tempo, o estabelecimento de relações de 
confiança entre os cidadãos e o Estado, dadas as garantias de quali-
dade técnica, segurança e fiabilidade oferecidas.

M O desenvolvimento tecnológico, sobretudo das TIC, tem levado à 
desmaterialização de diversos documentos. Quais são as implicações 
desse processo em termos de segurança?

jAM A segurança da informação está inegavelmente associada à função 
social e económica que o IRN presta à sociedade. Se já antes do recur-
so às TIC e à reengenharia de processos associada, o IRN era propul-
sor do dinamismo económico e social, com a intensificação do recurso 
às TIC, é possível a prestação de serviços mais ágeis mas igualmente 
com maior musculatura da estrutura técnica e qualitativa, fundados na 
convicção primordial da intangibilidade da segurança jurídica. 

Nesta matéria, por exemplo, o cartão de cidadão distingue-se como 
um documento de excelência, quer quanto à qualidade e fiabilidade 
da informação que encerra, quer quanto à segurança máxima da-
quela informação — anteriormente à sua implementação Portugal 
tinha um documento de identificação naturalmente associado a ní-
veis de segurança. 
Todavia, com o advento das TIC implementou-se um documento 
que interliga diversas entidades, e até componentes eletrónicas que 
permitem hoje autenticação em diversos sítios, bem como a assina-
tura eletrónica de documentos com valor legal. 
E isto só foi possível porque aprioristicamente se conseguiu garan-
tir tecnologicamente a segurança da informação a que todos estes 
sistemas acedem em backoffice, garantindo-se à partida a elimina-
ção de qualquer risco de fuga de informação.
Assim também a possibilidade de acesso à informação e aos ser-
viços de forma desmaterializada pela implementação generalizada 
de serviços online só foi possível em larga escala porque se recorreu 
sistematicamente à previsão de protocolos de segurança adicional, 
a meios de autenticação segura do CC e da CMD (chave móvel digi-
tal) ou aos certificados eletrónicos de parceiros como a Ordem dos 
Advogados ou dos Solicitadores.
Evidentemente, estamos igualmente cientes dos riscos que a des-
materialização de documentos pode importar, atenta a tendên-
cia crescente do crime eletrónico. Todavia, o IRN tem procurado 
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acompanhar todas as tendências comunitárias nesta matéria, algu-
mas delas até impostas comunitariamente (ex: Eucaris, Lei, Registo 
de Beneficiário Efetivo), primando inexoravelmente por uma mo-
dernidade que não comprometa a segurança e recorrendo ao auxí-
lio, sempre que necessário, do respetivo parceiro tecnológico — o 
IGFEJ — a quem compete, por competência própria, a garantia da 
informação que circula na rede de comunicações do Ministério da 
Justiça.

M Os cidadãos, as empresas e os organismos públicos podem confiar 
plenamente nos processos de registo ou de identificação digitais? 
Estará o papel condenado a desaparecer por completo, sobretudo nas 
relações estabelecidas entre os indivíduos e a Administração Pública?

jAM Em regra, e após alguns anos na senda da desmaterialização, 
os utentes dos serviços do registo revelam uma confiança absoluta 
nos processos desmaterializados de registo. Prova disso mesmo é o 
crescente aumento do número de utilizadores dos registos online, 
pelo que a aposta do IRN tem sido tendencialmente na eliminação 
de suportes arquivísticos físicos, caminho que se pretende prosse-
guir até ao limite do respeito pelas previsões legais vigentes nesta 
matéria.

M O CC, o DUA ou a Empresa na Hora (ENH) são exemplos de projetos, 
no âmbito do programa SIMPLEX, que visam facilitar a vida aos 
cidadãos e às empresas. A simplificação e a desburocratização da vida 
em sociedade fazem parte das preocupações do IRN?

jAM A simplificação procedimental e a desburocratização adminis-
trativa assumem-se há largos anos como uma das principais linhas 
orientadoras do IRN na condução da sua atividade. Cedo assimila-
mos o princípio de que a dinamização económica e social do País 
passaria necessariamente pela simplificação e modernização de flu-
xos jurídicos e procedimentais associados a uma estrutura tecnoló-
gica de suporte que assegurasse a rapidez da resposta sem descurar 
a respetiva segurança e qualidade.
O DUA, a ENH, o CC, o Casa Pronta, entre outros produtos de pon-
ta disponibilizados aos cidadãos e empresas nos últimos anos pelo 
IRN, são prova da efetiva consecução no terreno operacional deste 
princípio orientador. 
Assim também a premiação internacional da atividade registral — 
relatórios do Doing Business (v.g. prémios atribuídos aos projetos 
Casa Pronta e ENH); EPSA 2011 (Casa Pronta); e premiação das 
«boas práticas» no setor público (certidões eletrónicas, Casa Pronta 
e publicações eletrónicas) — revela a distinção do IRN na prossecu-
ção dos ditames da simplificação e da desburocratização.

M Tendo em conta que o IRN desempenha um papel importante na 
aquisição e na atribuição da nacionalidade portuguesa, a ameaça do 
terrorismo na Europa, o problema dos refugiados ou a questão dos 
imigrantes também fazem parte das vossas preocupações?

jAM O IRN nesta matéria tem promovido contactos com o SEF e com 
os órgãos de polícia no sentido de partilhar conhecimentos específi-
cos de cada área de intervenção de forma a melhorar procedimentos, 
sem prejuízo do cumprimento da legalidade a que está adstrito.
O problema dos refugiados ou a questão dos imigrantes é transver-
sal a todos os países, e Portugal não será exceção neste domínio. Po-
rém, a Lei da Nacionalidade vigente contém mecanismos para que, 
sem prescindir da segurança mediante a criação de condições devi-
damente objetivadas para o exercício do direito, possa continuar a 
encarar-se a nacionalidade como um direito fundamental, um direito 
da pessoa humana e como um contributo para a eliminação, ou dimi-
nuição, dos casos de inexistência da qualidade de nacional, ou seja, 
dos casos de apatridia. 
Em termos de futuro, interessa manter e, se possível, aprofundar o 
relacionamento já existente entre as instituições nacionais que lidam 
com os processos de registo de pessoa singular, ou coletiva, e com a 
identificação civil, nomeadamente colaborando a nível internacional 
com as instituições congéneres e criando mecanismos internos que 
permitam, em tempo útil, a resposta necessária ao pedido.

M Sabendo que há países com processos de registo e de identificação 
muito deficitários ou pouco desenvolvidos e que, além das questões 
relativas à nacionalidade, o IRN lida também com o registo de sucursais 
de empresas estrangeiras em Portugal, situações que implicam uma 
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relação com instituições congéneres de vários países, quais são os 
desafios decorrentes de tudo isso?

jAM Atualmente, o registo de representações de pessoas coletivas 
estrangeiras é feito à luz da documentação apresentada, sendo o 
impulso relativo a qualquer alteração necessariamente dado pelos 
interessados. Os documentos emitidos no estrangeiro, na conformi-
dade da respetiva lei, fazem prova como o fariam os documentos da 
mesma natureza exarados em Portugal.
 Se, todavia, os documentos não estiverem legalizados e houver 
fundadas dúvidas acerca da sua autenticidade, pode ser exigida a 
sua legalização, que, nos casos de países aderentes à Convenção da 
Haia, consiste na aposição da apostila. Este registo não exige, em 
regra, o estabelecimento de relações de cooperação com entidades 
congéneres e, prevalecendo o princípio da instância, ou seja, a obri-
gação da iniciativa do interessado na maior parte dos atos sujeitos a 
registo, essa necessidade não se coloca. Porém, no cenário europeu, 
por força da Diretiva 2012/17/UE do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 13 de junho de 2012, a transpor até meados do próximo 

ano, evolui-se para uma interconexão de informação entre os servi-
ços de registo detentores do registo da sociedade mãe e os serviços 
de registo onde se encontra registada a representação permanente, 
o que permite que a maioria da informação pertinente seja trocada 
de forma automática, sem necessidade do impulso dos interessa-
dos, com segurança e garantia de atualidade e rigor.

M Quais são, atualmente, os principais projetos e desafios do IRN? 
Os cidadãos e as empresas podem contar com novos serviços e 
funcionalidades no futuro?

jAM Sim. O IRN participará em larga medida no programa SIM-
PLEX + com um catálogo de novas medidas e serviços tendo em 
vista o aumento da acessibilidade aos serviços; diminuição do nú-
mero de deslocações e dos custos diretos e indiretos para o Estado 
e para o utente, numa ratio de racionalização e otimização de meios 
e de resultados, promovendo uma administração mais próxima dos 
cidadãos e das empresas, mais sensível às suas preocupações e de-
sígnios e mais moderna no seu modus operandi.
Os novos projetos e desafios inserem-se essencialmente no âmbito 
das novas funcionalidades do cartão de cidadão, do Casa Pronta, do 
BHDP e da desmaterialização arquivística.
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sEguRANçA CIbERNéTICA

D
e acordo com o Banco Central Europeu, em 2013 registaram-se 
na Europa ações fraudulentas com cartões bancários no mon-
tante de 1440 milhões de euros, 66% das quais relacionadas 
com transações em que o cartão não foi física e presencialmen-
te utilizado (pagamentos de bens/serviços via Internet, telefo-
ne, ou correios), 20% em transações com terminais POS (equi-

pamentos de leitura de cartões de crédito/débito presentes no mais variado 
tipo de lojas) e 14% em ATM (vulgo caixas multibanco).
Estudos recentes evidenciam uma visão mais abrangente da dimensão do 
problema da cibersegurança. O crescimento do número de incidentes, entre 
2014 e 2015 foi na ordem dos 38%. Estima-se que o seu impacto tenha sido 
de cerca de 400 mil milhões de dólares em 2015, projetando-se para 2019 
2100 mil milhões de dólares.
O WEF (World Economic Forum) publicou, em 2015, um relatório, com base 
em sondagens realizadas em 2013 e 2014, no qual a fraude e o ciberataque 
estão, em termos da probabilidade de ocorrência e de impacto, no topo dos 
riscos globais.

Na sequência da cimeira, promovida pela Gartner, 
em agosto de 2015, subordinada ao tema Gestão de 
Segurança e Risco, foi publicado um relatório no qual se 
prevê que «até 2020, 60% do orçamento das organizações 
relativamente à segurança de informação será alocado 
em soluções de deteção e resposta rápidas». E porquê?

Legislar sobre cibersegurança a nível europeu
A este propósito, tendo como prioridade proteger os sistemas de informa-
ção que possam comprometer os serviços básicos dos europeus, a Comissão 
Europeia (CE), o Parlamento Europeu (PE) e o Conselho Europeu chegaram 
a acordo sobre a proposta de Diretiva NIS, a primeira legislação a nível da 
União Europeia sobre cibersegurança.
Esta proposta tem como objetivos: melhorar as capacidades de seguran-
ça cibernética nos Estados-Membros; melhorar a cooperação dos Estados-
-Membros sobre segurança cibernética; e exigir que os operadores de servi-
ços essenciais, assim como os prestadores de serviços digitais importantes, 
tomem medidas de segurança adequadas.
A este acordo político seguir-se-á a aprovação formal pelo Conselho e Par-
lamento Europeu, e respetiva publicação no Jornal Oficial da União Euro-
peia. Após a sua entrada em vigor, os Estados-Membros terão 21 meses para 
transpor esta diretiva para a legislação nacional e mais 6 meses para identi-
ficar os operadores de serviços essenciais. 
A CE lançará uma parceria público-privada sobre segurança cibernética, em 
2016, como anunciado na estratégia para o Mercado Único Digital em maio 
último.
Até 2018, admitindo que o Regulamento Geral de Proteção de Dados en-
trará, brevemente, em vigor, as organizações consideradas operadores de 
serviços essenciais têm que ter implementada uma estratégia de segurança 
de informação baseada na análise de risco, ficando obrigadas a reportar os 
incidentes de segurança e violações de dados às autoridades nacionais, es-
tando sujeitas, nestes casos, a sanções que podem atingir os 4% da respetiva 
faturação anual.
Tendo em consideração o leque de bens e serviços disponibilizados ao pú-
blico pela INCM, muitos deles com grandes exigências no que se refere à 
segurança lógica, é provável que a empresa venha a ser enquadrada pelo Es-
tado como um operador de serviços essenciais e/ou como prestador de ser-
viços digitais importantes, pelo que importa continuar a trabalhar, de forma 
estruturada, nesse sentido. 
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Diário 
Da república 
CELEbRA 40 ANOs

O diário da República surgiu pela primeira 
vez no dia 10 de abril de 1976, data em 
que foi publicado o decreto que aprovou a 
Constituição da República Portuguesa, 
a 2 de abril desse ano, assinado pelo 
presidente Francisco da Costa Gomes.

A 
efeméride foi assinalada pela equipa que diariamente produz 
e edita o jornal oficial com uma pequena celebração, que teve 
lugar nas instalações da Imprensa Nacional, no dia 11 de abril, 
e que contou com a presença do Secretário de Estado da Pre-
sidência do Conselho de Ministros, Miguel Prata Roque, e do 
presidente do conselho de administração da INCM, Rui Carp.

De acordo com o Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Mi-
nistros, a associação do Diário da República à Constituição de 1976 «cons-
titui um facto simbólico», uma vez que «inaugura um período constitucional 
comprometido com o Estado de Direito e com a ideia de que os cidadãos são 
detentores diretos da soberania nacional e do direito fundamental à segu-
rança jurídica e ao conhecimento do Direito vigente».
Miguel Prata Roque realçou ainda a competência e o zelo das pessoas que 
trabalham diretamente no Diário da República, afirmando que a INCM é 
um exemplo de eficiência e modernidade entre as empresas públicas.

Momentos marcantes
A origem do jornal oficial remonta a 1715, quando se inicia a publicação da 
Gazeta de Lisboa, adotando o nome de Diário do Governo, pela primeira 
vez, em 1821, seguindo-se um período conturbado em que teve várias desig-
nações: Diário da Regência, Diário do Governo, Gazeta de Lisboa, Crónica 
Constitucional de Lisboa, Crónica de Lisboa, Gazeta Oficial do Governo, Ga-
zeta do Governo e Diário de Lisboa.
A partir de 1 de janeiro de 1869 volta a chamar-se Diário do Governo, desig-
nação que manteve até 9 de abril de 1976.
Ao longo dos últimos 40 anos, acompanhando a evolução do País e do mun-
do, o Diário da República passou por vários momentos marcantes, desta-
cando-se a abertura ao público do acesso ao formato eletrónico através do 
website DRE.pt, em 1997, e a atribuição de valor legal à versão eletrónica e 
substituição da versão impressa, em 2006.
Entretanto, o Governo, através da Presidência do Conselho de Ministros, 
anunciou já que «está a trabalhar para garantir, até ao final do ano, o alar-
gamento do acesso universal e gratuito a um conjunto de novas funciona-
lidades do Diário da República Eletrónico», como o acesso a uma base de 
dados de jurisprudência, medidas que se enquadram no âmbito do programa 
SIMPLEX 2016.

Diário da República em números 2014 2015

Edições 252 255

Suplementos 346 463

Atos publicados 51 588 54 987

Páginas produzidas 83 807 72 037

Média diária de acessos ao DRE 25 000 22420

EfEMéRIDE
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coMpliaNce LEgAL NA INCM

O termo compliance não tem propriamente uma tradução 
literal em português. Tem origem no verbo em inglês 
to comply, que significa «agir de acordo com uma regra, 
uma instrução interna, um comando ou um pedido».

O envolvimento de todos é essencial
Transpondo agora o âmbito do conceito de compliance para a INCM, verifi-
camos que é uma responsabilidade de todos os colaboradores.
A INCM é uma empresa direcionada para o futuro, que tem como objetivo o 
cumprimento da sua missão pública, associada à produção e fornecimento 
de bens essenciais à garantia da confiança necessária à vida em sociedade.
Ao longo dos tempos, ultrapassou desafios, desenvolveu e consolidou a sua 
atividade em setores concorrenciais, pautando a sua atuação numa lógica 
empresarial, acompanhando as principais inovações tecnológicas e tendo 
sempre no horizonte a internacionalização dos seus produtos e serviços.
Uma empresa reconhecida como seguindo os mais elevados padrões de éti-
ca é valorizada por todos os parceiros, sejam acionistas, colaboradores, clien-
tes, fornecedores (stakeholders), bem como pela comunidade onde se insere.
O compliance surge com o objetivo claro de identificar e promover a adesão 
das disposições legais aplicáveis ao negócio, acompanhando e apoiando, em 
termos complementares, o seu cumprimento.
Importa estar em conformidade com as leis nacionais e internacionais, bem 
como com os regulamentos internos da INCM, evitando assim consequên-
cias negativas para a empresa e consequentemente para a sociedade.
O compliance abrange todas as áreas da empresa, contribuindo, assim, para 
a observância das boas práticas organizacionais. As ações ou omissões de 
um único colaborador podem refletir-se em toda a empresa. A nossa condu-
ta deve pautar-se sempre pelo cumprimento das exigências legais, éticas e 
regulamentares.
Por esse motivo, mostra-se necessário garantir o envolvimento de todos na 
cultura de compliance, um tema transversal aplicável a todos os colaborado-
res da INCM, sem exceção, e sempre presente no dia-a-dia da empresa.
A existência de uma área dedicada ao compliance legal não afasta o facto de 
todas as áreas da INCM terem que conhecer as disposições legais aplicáveis 
a cada negócio, assumindo um papel de primordial importância num outro 
nível de controlo, com o objetivo claro da verificação e apoio em termos 
complementares do cumprimento legal.
O compliance legal tem vindo a exercer a sua atividade desde janeiro de 
2015, efetuando diversos alertas jurídicos relativos à legislação aplicável à 
INCM, bem como elaborando informações compliance para as diversas áreas. 
Tem ainda procedido ao levantamento de deveres institucionais resultantes 
de diplomas legais e outros normativos publicitados.
Foi também criada uma área dedicada ao compliance legal na intranet e pers-
petiva-se a realização de ações de sensibilização junto das diversas áreas da 
empresa, tendo como objetivo a promoção e divulgação do compliance legal 
na INCM.

D
e entre as inúmeras definições, aquela que parece adequar-se à 
nossa realidade traduz-se como «cumprimento», ou seja, a atua-
ção de acordo com certos padrões obrigatórios de comporta-
mento ou recomendações para uma determinada atividade 
económica ou profissional. 
Compliance significa estar em conformidade com a legislação 

em vigor, com as regras, especificações, diretrizes, normas internas, regula-
mentos, políticas, procedimentos internos, padrões.
O compliance aparece normalmente associado à atividade bancária e aos 
mercados financeiros, no entanto, têm vindo a verificar-se inúmeras situa-
ções de branqueamento de capitais, terrorismo, incumprimentos gravíssi-
mos por parte de empresas a nível mundial, que têm forte impacto, não só a 
nível da imagem dessas empresas, mas da economia global.
As organizações portuguesas estão confrontadas cada vez mais com novos 
desafios e com a necessidade de internacionalização, da qual resulta a com-
binação de modelos de negócios em diferentes estágios de evolução, a ne-
cessidade de adaptação e transformação das funções financeiras e fiscais e 
o confronto com um ambiente regulatório cada vez mais complexo, o que 
potencia o risco reputacional, financeiro e fiscal.
Todos os dias somos confrontados com nova legislação, quer a nível nacio-
nal quer internacional, que, de uma forma direta ou indireta, nos é aplicável.
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KAïZEN

Lean aplicado aos serviços 

O
s processos nas áreas de serviços têm vindo a apresentar um 
acréscimo de complexidade nos fluxos de trabalho, sendo isso 
refletido num aumento do seu tempo de execução, muitas ve-
zes devido ao aumento das variáveis de execução, múltiplas de-
cisões e interações com outros departamentos que, para man-
terem um elevado nível de qualidade, têm que, por exemplo, 

aumentar o número de e-mails que enviam ou preencher mais documentos 
de registo, não acrescentando qualquer valor ao produto final. 
Com frequência nos deparamos com comentários, por pessoas que traba-
lham nas áreas dos serviços, que a filosofia Lean só se aplica às áreas produ-
tivas e aos fluxos fabris.
Visto que muitos dos processos não são fisicamente observáveis, um dos 
grandes contributos do Lean aplicado aos serviços é tornar visual aquilo 
que anteriormente estava oculto e de difícil acesso, muito em parte com a 
intervenção colaborativa das equipas.

Na figura seguinte, pode observar-se o resultado de uma comunicação ine-
ficaz, aliada a um método não normalizado dos processos, quer de serviços, 
quer produtivos.

Pensa que nas áreas de serviços da INCM não conseguimos ter processos 
otimizados? 
Se a sua resposta é não, tente fazer o seguinte exercício: 
Passo 1: Identifique na sua área a tarefa que pretende ver otimizada. Como 
por exemplo, realizar entrada de dados solicitados pelos nossos clientes ou 
atender telefonemas de entidades externas. Tente escolher uma tarefa com 
um maior fluxo de procedimentos.
Passo 2: Reúna a equipa e dê a cada um dos membros da equipa um bloco 
de post-it de cor diferente e peça a cada um para escrever, em cada post-it, os 
passos necessários para completar a tarefa identificada no passo 1. 
Passo 3: Cole os post-it num quadro, por colaborador, em linhas diferentes.
Passo 4: Verifique se o número de post-it é diferente de colaborador para 
colaborador.
Qual a conclusão a que chegou? A tarefa é feita de uma forma otimizada e 
igual entre toda a equipa, ou existem grandes discrepâncias?
É aqui que a metodologia Lean aplicada aos serviços (Lean Services) conse-
gue ajudar todas as áreas de serviços da  INCM. Aplicando uma normalização 
ponderada e melhoria na organização dos processos é possível melhorar a 
qualidade dos mesmos e, consequentemente, minimizar o desperdício de tem-
po, de trabalho e de aumentar a qualidade e a satisfação do cliente. 
Na secção de Planeamento da Unidade Gráfica (UGF), através de um workshop 
realizado em 2013, foram aplicados métodos de Lean Services nos três prin-
cipais processos internos — orçamentação, planeamento e controlo — com o 
objetivo de melhorar os fluxos de comunicação e tempo total de execução. 
Em equipa, todos os membros contribuíram para encontrar soluções compla-
centes com os métodos utilizados pelos departamentos transversais à UGF, 
criando valor e eliminando tarefas desnecessárias (desperdícios) nos chama-
dos processos «invisíveis».
Este é um pequeno exemplo do enorme oceano de oportunidades a melhorar 
na INCM, nomeadamente nas áreas administrativas, podendo todos os tra-
balhadores contribuir de forma colaborativa para se continuarem a realizar 
as tarefas com menor esforço e com níveis superiores de eficácia e eficiência. 

ka  zen
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ObjETOs COM hIsTóRIA

Quadro evocativo da Nossa Senhora 
da Conceição — Casa da Moeda

O 
quadro evocativo da Nossa Senhora da Conceição, que atual-
mente se encontra na sala do conselho de administração da 
INCM, esteve exposto no andar nobre do Palácio da Cotovia, an-
tigo edifício da Imprensa Nacional até 1895, ano do início da de-
molição do mesmo e da construção de um outro mais adequado 
à evolução fabril da época, que ficaria concluído em 1913. 

A sua referência surge pela primeira vez no Livro de Inventário da Impres-
são Régia no ano de 1825, onde se menciona na Casa da Conferência a exis-
tência de «huma Livraria com 2865 volumes» e de «hum Painel da Senhora 
da Conceição com moldura dourada e Armas Reaes». Este painel destacava-
-se nessa sala que guardava, à altura, o espólio da Biblioteca, composto por 
mais de 1000 títulos. 
No ano de 1914, já no novo edifício, a sua presença ficou registada no ga-
binete do diretor-geral da Imprensa Nacional, Luís Derouet, onde suposta-
mente terá permanecido até ao seu trágico falecimento em 1927.
A devoção a Nossa Senhora da Conceição transpôs para inúmeros teste-
munhos artísticos a ideologia de proteção divina que surge com o aconte-
cimento histórico da Restauração da Independência Nacional. Conduzido 
pelo futuro D. João IV, ocorre, a 1 de dezembro de 1640, um levantamento 
patriótico que se insurge contra os 60 anos de domínio espanhol. Como esta 
data estava próxima do dia 8 de dezembro, dia em que se comemora o culto da 
Imaculada Conceição, D. João IV declara a Virgem Nossa Senhora da Con-
ceição como Padroeira de Portugal em 1646.
A valorização do tema da Imaculada Conceição está presente tanto icono-
graficamente como estilisticamente na pintura existente na Casa da Moeda. 
A imagem de Nossa Senhora é representada com os braços abertos num ato 
de louvor a Deus, com auréola de 12 estrelas, envolta em resplendor cuja luz 
destaca o seu rosto. 
De autor desconhecido, este painel identifica-se com a corrente de ensino 
da Escola Portuguesa de Pintura de finais do século XVIII inícios do XIX. 
Pintura de influência italiana, onde os temas religiosos surgiram com 
grande relevância depois das diretrizes emanadas pelo Concílio de Trento 
(1545-1563).
Esta pintura encontra-se emoldurada em madeira de carvalho dourada, cor 
que simboliza a realeza, com uma coroa imperial que representa a coroação 
de Nossa Senhora como rainha de Portugal. Profusamente elaborada, a mol-
dura torna-se mais um elemento artístico de grande beleza que enriquece 
toda esta peça.

Biblioteca da Imprensa 
Nacional, final do século XIX
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MOEDAs COMEMORATIvAs 2016CONCuRsO

Medalha Comemorativa dos 100 Anos 
do Nascimento de Vergílio Ferreira

A 
INCM está a promover um concurso para a criação do dese-
nho da Medalha Comemorativa dos 100 Anos do Nascimento 
de Vergílio Ferreira, aberto a todos os cidadãos dos países de 
língua oficial portuguesa e da União Europeia.
As propostas, individuais ou coletivas, devem ser apresenta-
das até às 17 horas do dia 5 de junho, sendo depois apreciadas 

por um júri composto por um representante da INCM, que presidirá, um 
artista designado pela representação portuguesa da FIDEM e um represen-
tante da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Os resultados 
do concurso serão anunciados até dia 30 de junho.
Depois de editar a sua agenda temática de 2016, exclusivamente dedicada 
ao autor de Aparição, a INCM volta a prestar homenagem ao escritor Vergí-
lio Ferreira com a emissão desta medalha comemorativa, inserida no âmbito 
do centenário do seu nascimento.

Um nome incontornável da literatura portuguesa do século XX
Nascido em Melo, concelho de Gouveia, a 28 de janeiro de 1916, Vergílio 
Ferreira repartiu a carreira docente com uma intensa atividade literária, ini-
ciada na década de 1940, dando origem a uma importante e vasta obra repar-
tida pela ficção, diário e ensaio.
Inicialmente neorrealista, a partir do romance Mudança, publicado em 1949, 
inicia um percurso literário próprio que se inscreve no existencialismo. 
Temas como a morte, o mistério, o amor, o sentido do universo, o vazio de 
valores, a arte, são recorrentes nos seus textos.
Entre vários prémios e distinções, destaca-se o Prémio Camões, atribuído a 
Vergílio Ferreira, em 1992, pelo conjunto da sua obra.

APREsENTAçãO 
DO PLANO NA 
CAsA DA MOEDA

A INCM apresentou no dia 31 de março 
o plano de Moedas Comemorativas 2016, 
dando a conhecer as temáticas, os autores, 
o design e a visão estratégica delineada 
para as moedas comemorativas a emitir ao 
longo do corrente ano, que contribuem para 
promover valores da cultura portuguesa e 
universal.



30  BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A. BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A. 31

A
s nove moedas comemorativas de 2016, desenhadas por nove 
artistas contemporâneos a convite da INCM, como Joana Vas-
concelos e André Carrilho, entre outros, comprovam a criativi-
dade e a excelência das artes visuais nacionais, dando relevo a 
diversas temáticas.
Entre as novidades, destacam-se a série alusiva às grandes fi-

guras do desporto nacional, que inicia com uma moeda dedicada a Eusébio, 
um atleta que encarnou a alma e os anseios de toda uma nação, e a série de-
dicada às espécies ameaçadas, como o Lince Ibérico, que procura promover 
valores de cidadania em prol da preservação do património natural.
A participação portuguesa nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro (2016) e 
o 50.º aniversário da Ponte 25 de Abril são as moedas correntes comemora-
tivas deste ano. O Modernismo (série Europa), a inauguração do Museu do 
Dinheiro, D. Catarina de Bragança (série Rainhas da Europa), o Cante Alen-
tejano (série Património Imaterial da Humanidade) e o Figurado de Barcelos 
(série Etnografia Portuguesa) completam a lista de temas para as moedas de 
coleção comemorativas.
A INCM procurou que os temas das moedas comemorativas de 2016 es-
pelhassem uma abrangência e diversidade cultural ajustada aos tempos 
modernos, contrariando uma visão elitista e erudita da cultura, geralmente 
associada às emissões de moeda, e tendo em atenção que a história de 
um povo e de um país não se escreve apenas com estadistas, guerreiros e 
escritores.

Embalagem em cortiça e concurso de desenho para conquistar novos 
públicos
Este ano, a INCM apresenta ainda uma novidade no que diz respeito à em-
balagem das moedas comemorativas: um compósito de cortiça desenhado 
pelo arquiteto Miguel Arruda, que alia a identidade portuguesa à sofistica-
ção tecnológica.
De forma a envolver o público mais jovem, foi também lançado um concurso, 
em parceria com a Câmara Municipal de Setúbal, que visa a participação 
de alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico na criação de um desenho su-
bordinado ao tema «O futuro», para uma moeda comemorativa a integrar o 
plano de 2017.
Pretende-se, assim, incentivar o gosto pela numismática e pelo colecionis-
mo, enquanto atividade lúdica e de enriquecimento cultural, e fomentar uma 
relação de afetividade com o passado, projetando-o no presente e no futuro 
através das novas gerações.
A apresentação, que teve lugar na fábrica da Casa da Moeda, esteve a cargo 
de Rui Carp, presidente do conselho de administração da INCM, e de Alci-
des Gama, diretor Comercial e Marketing da empresa, tendo contado tam-
bém com a intervenção de António Filipe Pimentel, diretor do Museu Na-
cional de Arte Antiga, subordinada ao tema «A moeda como objeto cultural 
e de poder».
Um dos momentos mais marcantes da cerimónia foi protagonizado por José 
Augusto, antiga glória do Benfica e da seleção nacional, que recordou o seu 
ex-companheiro de equipa e amigo Eusébio da Silva Ferreira, «um exemplo 
de humildade e desportivismo merecedor da homenagem» prestada pela 
moeda comemorativa.
A cerimónia encerrou com a atuação do Rancho de Cantadores de Aldeia 
Nova de São Bento de Serpa, que deu voz à musicalidade do Cante Alen-
tejano, classificado em 2014 pela UNESCO como Património Imaterial da 
Humanidade e, como já referido, tema de uma das moedas comemorativas 
deste ano, da autoria do escultor João Duarte.

Ex‑futebolista José Augusto recordou EusébioApresentação da nova embalagem em cortiça«A moeda como objeto cultural e de poder» pelo diretor do MNAA Cantadores de Aldeia Nova de São Bento



32  BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A. BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A. 33

MOEDAs COMEMORATIvAs 2016

CORRENTEs

Participação 
Portuguesa
nos Jogos Olímpicos
rio 2016
Autora: Joana 
Vasconcelos
Valor facial: 2 Euro
Emissão: 
15 000 proof; 
15 000 BNC;
650 000 normal

50 Anos da Ponte
25 de Abril
Autor: José Aurélio
Valor Facial: 2 Euro
Emissão: 
10 000 proof;
10 000 BNC;
500 000 normal

DE COLEçãO

inauguração
do Museu do Dinheiro
Autor: João Charters 
de Almeida
Valor facial: 2,50 Euro
Emissão: 
2500 prata proof;
75 000 cuproníquel 
normal

O Modernismo
Autor: Rui Vasquez
Valor facial: 5 Euro
Emissão: 
2500 ouro proof; 
7500 prata proof; 
100 000 cuproníquel 
normal

Eusébio
Autor: André Carrilho
Valor facial: 7,50 Euro
Emissão: 
2500 ouro proof; 
5000 prata proof;
100 000 prata 
(500/1000) normal

Cante Alentejano – 
série Património
Imaterial da 
humanidade
Autor: João Duarte
Valor facial: 2,50 Euro
Emissão: 
2500 prata proof;
75 000 cuproníquel 
normal
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PLANO EDITORIAL

O plano editorial para 2016 foi apresentado 
ao público no dia 1 de fevereiro, tendo sido 
anunciada a publicação de 66 novos títulos 
com a chancela da INCM, seguindo uma 
linha editorial pautada pela promoção da 
língua e cultura portuguesas.

EDIçõEs DE 2016 
APREsENTADAs 
NA bIbLIOTECA

 D. Catarina de 
bragança
Autor: José Viriato 
Valor facial: 5 Euro
Emissão: 
2500 ouro proof;
2500 prata proof; 
75 000 cuproníquel 
normal

Lince Ibérico
Autor: Luís Valadares
Valor facial: 5 Euro
Emissão: 
2500 prata proof; 
75 000 cuproníquel 
normal

Figurado de Barcelos 
– série Etnografia 
Portuguesa
Autora: Baiba Šime
Valor facial: 2,50 Euro
Emissão: 
2500 ouro proof; 
3000 prata proof; 
75 000 cuproníquel 
normal
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O 
presidente do conselho de administração da INCM, Rui Carp, 
e o diretor da Unidade de Publicações, Duarte Azinheira, de-
ram a conhecer os principais eixos programáticos e os projetos 
mais relevantes de um plano editorial que dá primazia aos au-
tores clássicos, mas onde há também espaço para o surgimen-
to de novos autores.

Entre os principais projetos para 2016, destacam-se a edição da Biografia de 
Eça de Queiroz, de Alfredo Brandão de Campos Matos, e a edição das Obras 
Completas de Bocage, em três volumes, com coordenação de Daniel Pires, 
autor do Dicionário de Bocage, a publicar também ao longo do corrente ano.
A Poesia Completa de Sá de Miranda é outra edição que pretende ocupar 
um lugar de referência no panorama editorial português e resulta do tra-
balho de investigação e coordenação de José Camões e da sua equipa, a 
publicar na coleção Biblioteca de Autores Portugueses, onde serão também 
publicados os dois volumes de Teatro Completo de Natália Correia, com edi-
ção de Armando Nascimento.
As edições críticas vão continuar a acolher obras seminais de Almeida Gar-
rett, Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós e Fernando Pessoa, e a Biblioteca 
Fundamental da Literatura Portuguesa, coleção que pretende disponibilizar 
o que pode ser o cânone literário português, vai prosseguir este ano com 
As Pupilas do Senhor Reitor, de Júlio Dinis, O Crime do Padre Amaro, de Eça 
de Queirós, Vinte Horas de Liteira, de Camilo Castelo Branco, e História de 
Menina e Moça, de Bernardim Ribeiro, entre outros.
Em 2016, o Prémio INCM/Vasco Graça Moura será dedicado ao Ensaio e 
terá o livro vencedor editado na coleção Olhares, uma coleção criada há 
poucos anos e que conta com textos já publicados de Adriano Moreira, 
Urbano Tavares Rodrigues e Edgar Morin.

Além do vencedor da 2.ª edição do Prémio INCM/Vasco Graça Moura, se-
rão ainda publicados este ano na coleção Olhares mais dois novos títulos: 
Poesia e Artes Visuais, de Mário Avelar, e outra obra a anunciar brevemente.
Depois da publicação das obras distinguidas na 1.ª edição do Prémio INCM/
Vasco Graça Moura, este ano será feito um esforço importante na consoli-
dação da Plural, coleção de poesia em língua portuguesa, com sete títulos 
previstos para 2016.
Destaque ainda para a coleção Grandes Vidas Portuguesas, dirigida ao pú-
blico infantojuvenil, onde serão publicadas as biografias de D. Antónia Fer-
reira, A Ferreirinha, da Marquesa de Alorna, e de outras duas personalidades 
a anunciar. Para a Coleção D, dedicada ao design português, estão progra-
mados dois novos títulos alusivos ao trabalho de Ricardo Mealha e de Luís 
Filipe de Abreu.
Além das edições com chancela INCM, vão continuar a surgir edições em 
parceria com outras entidades, designadamente com operadores públicos 
no domínio da cultura (museus, teatros e outros), prevendo-se a edição de 
cerca de uma vintena de títulos enquadrados por esse regime.
Após a apresentação do plano editorial, realizou-se o concerto Música para 
a Casa de Stuart, em colaboração com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, 
com peças do compositor Henry Purcell, apresentadas pelo maestro Aapo 
Häkkinen e pela soprano Ana Quintans.
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COLEçãO PLuRAL — POEsIA

C
riada em 1982 por Vasco Graça Moura, 
então administrador responsável pelo 
pelouro editorial na INCM, a Plural 
acolheu, até ao fecho daquela década, 
obras de novos mas já promissores au-
tores, que tiveram nela a sua primeira 

oportunidade de publicação. Entre os títulos pu-
blicados encontram-se obras de ficção, ensaio, 
dramaturgia e mesmo artes plásticas, mas sobre-
tudo de poesia. A INCM assumia deste modo o 
papel de serviço público que lhe cabe desde a 
sua fundação, neste caso dando oportunidade aos 
novos autores.
Com a criação do Prémio INCM/Vasco Graça 
Moura em 2015, a editora pública decide também 
fazer reviver esta emblemática coleção e o essen-
cial do seu objetivo. É desígnio da nova Plural pu-
blicar as obras poéticas distinguidas no âmbito 
do Prémio, mas também outras obras de indubitá-
vel qualidade que não encontraram ainda a justa 
oportunidade de publicação ou que são de acesso 
difícil para o público português.
Esta coleção renasce como espaço dedicado à poe-
sia do grande universo da língua portuguesa — es-
paço de liberdade, espaço de literatura, espaço de 
difusão, espaço de pluralidade — homenageando 
a memória plural do renascentista português dos 
séculos XX e XXI que foi Vasco Graça Moura.
Os livros História do Século Vinte e Fade Out 
marcam o reinício da Plural.

história Do século viNte

História do Século Vinte, obra de José Gardeaza-
bal, foi distinguida com o Prémio INCM/Vasco 
Graça Moura na sua primeira edição (2015), de-
dicada à Poesia.
A apresentação desta obra teve lugar na Bibliote-
ca da Imprensa Nacional, no dia 7 de abril, tendo 
contado com a presença do autor e a participação 
de dois membros do júri do Prémio, José Tolenti-
no Mendonça e Jorge Reis-Sá, do presidente do 
conselho de administração da INCM, Rui Carp, e 
do diretor da Unidade de Publicações da empresa, 
Duarte Azinheira.
José Tolentino Mendonça, presidente do júri do 
Prémio, refere que «a obra vencedora é uma obra 
que se destaca e que há de marcar a poesia do nos-
so tempo pela sua originalidade, pela sua contun-
dência, pela qualidade, pela novidade. É uma obra 
que traz um modo novo de fazer poesia». Por sua 
vez, Jorge Reis-Sá destaca que História do Século 
Vinte tem a seu favor o facto de ter ganho o Prémio 
Vasco Graça Moura, sim. Mas, mesmo sem este 
facto, seria — e vai ser — uma obra muito lida, quer 
pela imprensa, quer pelos leitores de poesia. É um 
livro forte, extenso mas tenso, onde o século XX 
é retratado em todas as suas contradições».

«ainda não li tudo
começa aqui
um novo espírito, uma nova literatura e ciência
ninguém deseja uma nova guerra,
então ainda a maior catástrofe da história
em construção.»

FaDe out

Da autoria de Alexandre Sarrazola, um dos mais 
interessantes poetas contemporâneos, Fade Out 
foi distinguido com a menção honrosa do prémio 
de poesia INCM/Vasco Graça Moura 2015. O júri 
do Prémio salienta que Fade Out «valoriza, de for-
ma segura mas também inquietante, a dimensão 
narrativa do poema, misturando alusões culturais 
(nada óbvias), referência talvez autobiográficas e 
um jogo dramático que surpreende». Fade Out é 
o terceiro livro, na sequência de Thaumatrope e 
View-Master, escrito a mote de imagens.
Esta obra teve a sua apresentação no dia 29 de 
abril, também na Biblioteca da Imprensa Nacional,

«a viagem ( já o sol se afogando) para o luzente 
lugar dos castanheiros ouriçados (ainda os dele)
— saídos para o terreiro passámos adro, portão, 
vereda e chegámos à clareira proibida:
aquela elíptica e eivada de ciprestes juvenis liga-
dos por teias onde o orvalho se colava dia fora»
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DA LusITÂNIA AO séCuLO XX

lusitÂNia roMaNa

Dar a conhecer a Lusitânia Romana — província 
romana cuja fundação remonta há mais de 2000 
anos e cujo território é, desde a Idade Média até 
aos dias de hoje, partilhado por Portugal e Espa-
nha — nas suas diferentes dimensões, e de uma 
forma global, integradora e científica, é a propos-
ta de Lusitânia Romana. Origem de Dois Povos, 
catálogo da exposição homónima do Museu Na-
cional de Arqueologia. Apresentar a história da 
Lusitânia Romana e nela reconhecer a sua repre-
sentação de Estado e paradigma identitário, a par-
tir de testemunhos culturais de ímpar e inegável 
valor arqueológico, histórico, artístico e científico, 
a que se aliam ensaios de investigadores de cinco 
países e onde se divulga a mais recente produção 
científica, contribuindo não só para a divulgação 
patrimonial do acervo como para a ampliação do 
conhecimento e interesse pelo legado romano na 
Lusitânia, pelos mais diversos públicos, são os 
principais propósitos desta edição.
Editado em parceria pela INCM e pelo Museu Na-
cional de Arqueologia.
Dando corpo ao sentido de parceria, o Museu Na-
cional de Arqueologia proporcionou aos trabalha-
dores da INCM, no passado dia 6 de março, uma 
visita a esta interessante exposição, privilegiada-
mente guiada pelo seu diretor, Dr. António Carva-
lho, numa iniciativa com organização do Grupo 
Desportivo e Cultural da INCM, que contou com 
numerosa adesão.

A INCM, cumprindo 
o seu papel de instituição 
promotora de conhecimento 
e cultura, privilegia 
parcerias com entidades 
que partilham o mesmo 
princípio basilar: 
Ao Serviço da Cultura. 
O estabelecimento 
destas parcerias com 
operadores culturais 
permite diversificar a oferta 
editorial da INCM.

Da FotoGraFia ao aZuleJo. povo, 
MoNuMeNtos e paisaGeNs De portuGal 
Na priMeira MetaDe Do século XX

Da Fotografia ao Azulejo. Povo, Monumentos e 
Paisagens de Portugal na Primeira Metade do Sé-
culo XX apresenta e analisa azulejaria portuguesa 
desse período, que se encontra inscrita em vários 
espaços, sobretudo públicos, e cujo discurso reve-
la e valoriza Portugal e a sua identidade. A pre-
sente edição, para além de contextualizar a pro-
dução artística, concretiza um estudo correlativo 
da mesma com a sua principal fonte de inspiração 
— incipientes registos fotográficos presentes em 
variadas publicações e coleções fotográficas — 
e que serviu de base a exposição homónima do 
Museu Nacional de Soares dos Reis. Propõe-se 
assim uma visão renovada da nossa história re-
cente, contribuindo simultaneamente para a di-
vulgação e salvaguarda deste património.
Editado em parceria pela INCM e pelo Museu Na-
cional de Soares dos Reis.

trÊs MoDerNistas

Três Modernistas — Arquitetura do Modernismo 
em Portugal: Uma Síntese e Alguns Autores, de 
José Manuel Fernandes, apresenta uma análise 
da arquitetura modernista em Portugal reconhe-
cendo a importância do legado dos seus princi-
pais autores, não só para o Modernismo como «no 
significado histórico do seu papel na arquitetura 
portuguesa, quer no ensino, quer na divulgação 
da arquitetura do seu tempo». Pela amplitude e 
impacto da obra produzida no panorama arquite-
tónico português do século XX, o presente estudo 
destaca e compara: Luís Cristino da Silva, Carlos 
Chambers Ramos e Jorge de Almeida Segurado, 
não deixando de abordar Pardal Monteiro e Cas-
siano Branco. O presente estudo é acompanhado, 
página a página, por um registo iconográfico de 
excelência — sobressaindo a produção fotográfi-
ca de Ana Janeiro —, contribuindo para a divulga-
ção e estudo do trabalho, bem como o empenho, 
daqueles que colocaram a sua arte ao serviço da 
cultura e da história nacional.
Editado em parceria pela INCM e pela Imprensa 
da Universidade de Coimbra.
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ENTREvIsTA

«há gRANDEs 
POssIbILIDADEs, 
MANTENDO 
O Diário 
Da república 
E AbRAçANDO 
NOvOs PROjETOs»
TéCNICOs gRáfICOs DE COMPOsIçãO

Os MAIs vENDIDOs – 1.º TRIMEsTRE

Moedas

Série Anual 2016
Bebé (FDC)
Luc Luycx e Vítor Santos

40 Anos do Provedor 
de Justiça (prata proof)
José de Guimarães

Livros

Toda a Memória 
do Mundo 
Daniel Blaufuks

Josefa de Óbidos e a 
Invenção do Barroco 
Português
Vários autores

O Essencial sobre 
Michel de Montaigne
Clara Rocha

30 Anos da Bandeira 
da Europa (BNC)
Luc Luycx e George 
Stamatopoulos
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A 
INCM é responsável pela edição do Diário da República (DR), 
o jornal oficial onde são publicados todos os atos que regem a 
vida da sociedade portuguesa, para que todos os cidadãos pos-
sam tomar conhecimento dos diplomas legais e outros conteú-
dos emanados pelos órgãos de soberania.
Atualmente, o DR é disponibilizado de modo universal e gra-

tuito em formato eletrónico no website DRE.pt, assumindo-se como um ser-
viço indispensável ao exercício pleno da cidadania e à afirmação do Estado 
de direito, com uma média de 22 mil acessos diários.
O DR é publicado todos os dias úteis e, por vezes, a título excecional, tam-
bém ao sábado, publicando, em média, cerca de 200 atos legais por dia, pro-
venientes de mais de 12 mil utilizadores devidamente credenciados para o 
seu envio.
Para garantir todo este fluxo de trabalho e informação, com a segurança, a 
fiabilidade e o rigor que a edição de um jornal oficial exige, são necessários 
vários profissionais qualificados, entre eles os técnicos gráficos de composi-
ção, que são as pessoas responsáveis pela composição e tratamento de tex-
tos e imagens, bem como pelo arranjo gráfico e paginação do DR.
Além do jornal oficial, estes técnicos gráficos de composição têm ainda a 
seu cargo a paginação da grande maioria dos livros editados pela INCM, 
sendo ainda responsáveis pelo design de algumas das suas capas.
Para conhecer um pouco melhor o trabalho diário destes profissionais, 
fomos falar com dois deles: a Isabel Neves e o Nuno Leitão.

Matriz [M] Quando e como é que entraram para a empresa? Já tinham 
alguma experiência anterior na área da fotocomposição?

Nuno Leitão [NL] Estou cá há 13 anos. Vi um anúncio da INCM e 
concorri sem saber para o que era. Chamaram-me, fiz a entrevista e 
percebi que era para a fotocomposição. Na altura, estava a estudar 
Jornalismo na Escola Superior de Comunicação Social, mas come-
cei a trabalhar e acabei por abandonar o curso. Como pertencia ao 
ensino politécnico, o curso era muito prático. Tínhamos muitos 
ateliers onde trabalhávamos com imensas coisas, como rádio e te-
levisão, mas conhecimentos de artes gráficas tinha muito poucos. 
Tudo o que sei hoje em dia aprendi aqui. Os primeiros anos foram 
decisivos, a trabalhar com o sistema de edição Edicomp e a lidar 
com pessoas que tinham alguma formação em artes gráficas. Na 
altura, ainda pensei se haveria de ficar na fotocomposição ou tentar 
ir para a revisão, mas acabei por ficar por aqui.
Isabel Neves [IN] Foi através do meu pai, que na altura trabalhava 
no planeamento da IN, que soube que estavam a contratar pessoas 
para a fotocomposição. Preenchi a inscrição e fui chamada para fa-
zer o teste psicotécnico. Entrei como estagiária de fotocompositora, 
sem nenhuma experiência nessa área, e passado um ano passei a 
fotocompositora (na altura havia estagiário de fotocompositor, fo-
tocompositor e especialistas); hoje sou técnica gráfica/composição. 
E assim passaram 24 anos.

[M] Tiveram algum tipo de formação mais específica?
[IN] Tudo o que aprendi foi aqui. Fizemos um curso de digitação 
e, mais tarde, recebemos formação na área de revisão e marcação 
básica com o Sr. Octávio Ferro. No início comecei a trabalhar no Ma-
cintosh classic, e a formação era dada localmente, ou seja, aprendía-
mos com os nossos colegas de trabalho. Mais tarde veio o sistema 
Edicomp e com ele nova formação com profissionais desse mesmo 
sistema. Atualmente temos o DMP.
[NL] Tivemos formação de revisão e de digitação, porque antes era 
tudo teclado. Os originais vinham marcados e era tudo composto. 
Tive também formação no Edicomp, que era o sistema de edição 
que existia cá na empresa quando entrei.

[M] O vosso trabalho mudou muito ao longo dos anos?
[IN] Sim, foi mudando. Antigamente o trabalho era basicamente todo 
teclado. Nós tínhamos que compor 8000 toques por hora, 64 000 
por dia (média mínima exigida). Tudo era feito com regras gráficas 
muito específicas. O trabalho feito era gravado para uma disquete, 
e mais tarde paginado. Neste momento, embora de vez em quan-
do ainda seja necessário fazer alguma composição, fazemos mais 
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tratamento de imagem, tratamento de tabelas e paginação. Antiga-
mente, havia mais pessoas especializadas, umas na composição, ou-
tras na paginação, outras no tratamento de imagem. Atualmente, 
toda a gente faz um pouco de tudo.
[NL] O que mudou bastante foi o sistema de edição. Tínhamos um 
sistema completamente fechado, onde não era possível visualizar 
aquilo que estávamos a compor. Apenas conseguíamos ver um texto 
com códigos e era necessário carregar numa tecla de pré-visualização 
para poder ver como é que ia ficar o texto. Isso era mau e bom. A ní-
vel gráfico era perfeito, ou seja, se se pusesse ali alguma coisa mal o 
sistema não aceitava. Era tudo feito com grande rigor, também por-
que os textos eram marcados. O que mudou, além de se ter passado 
para um sistema aberto, que tolera o uso de programas normais, foi 
a exigência do Diário da República (DR). Os originais deixaram de 
ser marcados, a 2.ª série deixou de ser lida. Isto influencia o traba-
lho todo. O texto passou a ser apenas arranjado graficamente. Tem 
que ser paginado à mesma, mas os títulos, por exemplo, estão uni-
formizados. A paginação é o mais engraçado. Embora o trabalho 
acabe por ser um bocado repetitivo, paginar é diferente, é um tra-
balho mais vivo. O texto, normalmente, vem num documento Word 
e, depois de nós fazermos um primeiro tratamento, que é quase au-
tomático, temos um tratamento mais gráfico e a seguir é paginado, 
emendado, etc.

[M] A transição do diário da República para o atual formato eletrónico 
mudou muita coisa no vosso dia-a-dia?

[IN] Não. As únicas coisas que alteraram foi a quantidade de Diários que 
são impressos (cerca de 70 hoje em dia) e o facto de o disponibilizar ele-
tronicamente. De resto continuamos a ter os mesmos procedimentos.
[NL] Basicamente, para nós, aquilo que alterou foi mais a nível das 
imagens. Antes, as imagens eram feitas tendo em conta a impres-
são e, hoje em dia, o tratamento das imagens é feito para a Internet. 
Numa imagem que antes, provavelmente, não tinha qualidade para 
a Internet, atualmente, é possível fazer um zoom de 200 %.

[M] Gostam daquilo que fazem?
[IN] Sim, gosto bastante. Pode-se pensar que é sempre a mesma coi-
sa, mas cada trabalho é diferente, seja a fazer tratamento de texto, 
imagem, tabelas ou mesmo na parte da paginação de livros ou do 
próprio DR.
[NL] Gosto muito. Embora haja trabalhos um bocado repetitivos, é 
sempre um desafio, há sempre coisas que é preciso resolver. Às ve-
zes é um pouco stressante, quando surgem coisas urgentes, suple-
mentos ao DR. Por exemplo, a altura do Natal e da passagem de 

ano é terrível. Surgem sempre coisas para publicar à última hora. 
Todos os anos é assim. É muito complicado trabalhar com prazos 
apertados e grandes volumes de trabalho. Há coisas que têm que 
ser publicadas até ao final do ano, por isso, nessas alturas, é sempre 
complicado. Depois há a parte dos livros. Acho que a paginação de 
livros é uma coisa muito engraçada. Poder ver o livro impresso e ver 
o trabalho final bem feito é muito gratificante.
Recentemente, surgiu também a oportunidade de fazer capas de li-
vros. Nalgumas coleções, que já existiam, continuamos a fazer ca-
pas dentro daquilo que já estava criado, mas entretanto surgiram 
alguns desafios e eu e outro colega tivemos oportunidade de criar 
algumas capas de raiz. Temos alguma liberdade criativa para fazer 
certas capas, cartazes, marcadores para livros. É um trabalho mais 
engraçado. Também gosto de fazer paginação de livros. É um traba-
lho que, hoje em dia, quase todos nós fazemos aqui. É um trabalho 
mais interessante que o DR, porque, para mim, é mais engraçado 
criar os templates, as medidas, criar os estilos de raiz. No DR não 
dá para inventar nada, as coisas já estão criadas. Na parte dos livros 
temos que seguir um livro de estilos, mas há alguma liberdade.

[M] Quais são as maiores dificuldades associadas ao vosso trabalho?
[IN] Tirando os problemas da lentidão do nosso sistema, às vezes vêm 
trabalhos em cima da hora, mais urgentes (suplementos), que têm 
que estar online nesse mesmo dia. Cada vez tem acontecido mais, 
mas não é nada que não se faça.
[NL] Em termos de trabalho, acho que, tirando os prazos, não temos 
grandes dificuldades. Uma dificuldade que nós sentimos, a certa al-
tura, teve a ver com o facto de não ser suposto o DR ter grandes mexi-
das. As coisas têm que ser publicadas mais ou menos como chegam. 
Por isso, a certa altura, surgiram dúvidas acerca daquilo que a em-
presa podia ou não mexer. Aquilo que nos dizem é que não se pode 
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mexer em praticamente nada, apenas se pode mexer no aspeto gráfi-
co. Por exemplo, o DR tinha uma série de recolhas de parágrafo que 
deixaram de existir. Nós fomos habituados a trabalhar sobre origi-
nais marcados pelos revisores, com regras gráficas rígidas, e, desde 
que deixou de haver leitura e marcação de originais, gerou-se ali um 
fosso. A 1.ª série é publicada praticamente como vem, deixou de ser 
marcada, é apenas lida. Vai praticamente igual ao original, se tiver 
bolds vai com bolds. O que acontece é que muitos revisores também 
ficam na dúvida. Uns mexem, outros não. Portanto, gerou-se um pou-
co de dúvida sobre o que é gráfico ou não. Claro que gralhas e erros 
ortográficos corrigem-se sempre. Agora o que acontece, na 2.ª série 
especialmente, é o fotocompositor e o revisor verificarem a sistema-
tização do trabalho, verem a sequência da numeração e as alíneas. Se 
houver algum erro de sistematização, avisam-se as chefias e envia-se 
um pedido de esclarecimento para a entidade emissora, que depois 
decide se quer publicar assim ou alterar. Antes não era assim, se tí-
nhamos os números 1, 2, 4 e 5, renumerávamos logo. Hoje em dia, 
qualquer alteração está sujeita a um esclarecimento da entidade, é 
esse o procedimento. Quando há alguma coisa mais urgente e não 
há tempo para pedir um esclarecimento, vai conforme o original. Por 
razões de responsabilidade, eu nunca altero nada. Na 1.ª série é exa-
tamente a mesma coisa, embora, no final, depois de paginada, tenha 
uma auditoria em que há uma uniformização das coisas. Isso mudou 
muito a nossa maneira de trabalhar. Houve uma altura em que não 
tínhamos os originais marcados, mas, como conhecíamos as regras, 
fazíamos as alterações. Houve algumas mexidas que não foram do 
agrado do cliente e a empresa teve que alterar a sua postura no sen-
tido de se respeitar integralmente o original. Como consequência, as 
retificações e os pedidos de esclarecimento aumentaram muito. Ago-
ra, quando não há tempo para pedir um esclarecimento ao cliente, 
vai conforme o original e depois faz-se uma declaração de retificação.

M Acham que, de um modo geral, as pessoas reconhecem o valor do 
vosso trabalho?

[IN] Acho que não. Aqui o que interessa é que o trabalho apareça fei-
to. Se os colaboradores têm que ficar até depois da hora, se surgem 
mais ou menos complicações, no final, o que interessa é que o DR 
tem que sair. A maior parte das pessoas não sabe o trabalho que dá 
a fazer, olham para o Diário e pensam que está tudo assim porque 
foi dessa forma que o cliente enviou, mas, até ter essa imagem final, 
passou por muitas alterações e por muitos colaboradores.
[NL] Acho que, a nível interno, as pessoas do DR não são suficiente-
mente valorizadas. Acho que temos pessoas que se esforçam bas-
tante e que não lhes é reconhecido o mérito. De qualquer modo, 
dou o meu melhor e faço o meu trabalho sem estar à espera de mais 
nada. Se pensarmos que um dia o DR podia não sair por algum mo-
tivo, isso seria muito complicado. A empresa não é só a Contrasta-
ria, a Gráfica ou a Moeda. Acho que os nossos diretores e as chefias 
reconhecem o valor e a importância do trabalho que se faz aqui, 
mas as restantes pessoas não têm noção ou não conhecem bem esta 
área, porque é muito específica. Fora da empresa é igual, acho que 
são poucas as pessoas que valorizam o trabalho que é feito aqui. A 
verdade é que temos aqui grandes revisores e já fomos a melhor 
gráfica do País. Temos ótimos profissionais em todas as áreas, des-
de a impressão aos acabamentos. Só as pessoas mais ligadas a esta 
área é que percebem isso.

[M] Que perspetivas têm quanto ao vosso futuro profissional? Veem-se a 
fazer o mesmo trabalho daqui a alguns anos?

[IN] Acho que a tendência é para o DR ser cada vez mais simplifica-
do, implicando cada vez menos a nossa intervenção. Mas existem 
mais etapas. O volume de trabalho da parte editorial tem aumenta-
do bastante, e quem sabe o que o futuro nos reserva.
[NL] Eu gosto muito deste novo projeto que nos foi entregue a ní-
vel editorial, acho isso muito importante. O DR tem tendência a ser 
cada vez mais automático. Isso vai diminuir o volume de trabalho 
nesta área. Por isso, a vinda de alguns projetos editoriais para pagi-
nar é muito importante, até porque há aqui pessoas muito capazes. 
Se calhar é o futuro. Pelo menos eu vejo-me a ir por aí e espero con-
tinuar também com o desenvolvimento das capas, que é um traba-
lho mais criativo, mais livre. Acho que nesta secção, a nível edito-
rial, há grandes possibilidades, mantendo o DR e abraçando novos 
projetos.
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ARTE DE quEM TRAbALhA

A PINTuRA COMO 
«ENRIquECIMENTO 
PEssOAL»

ana brito entrou para a inCM em novembro 
de 1997, para a secção de Correspondência, 
que na altura estava nas instalações da Rua 
de Francisco Manuel de Melo. Mais tarde, 
em 2011, a secção de Correspondência foi 
transferida para a Casa da Moeda e inserida 
na Direção de Segurança e Serviços Gerais, 
onde atualmente esta nossa colega exerce 
funções.

D
iz que sempre gostou de belas-artes, por isso, em 2005, resol-
veu dar os primeiros passos na pintura, na galeria e escola de 
arte DinRic, em Carnaxide. «Vi um anúncio no Destak, a dizer 
que davam aulas de pintura em regime pós-laboral. Marquei 
uma entrevista e comecei a ter aulas. Não tenho formação ar-
tística, tudo o que sei aprendi na galeria DinRic, desde fazer o 

esboço, saber as tintas adequadas, a tela, os pincéis, etc.»
Já teve oportunidade de fazer algumas exposições, mas recorda uma que 
teve um «significado especial» por ter sido em Teixeira, a sua aldeia, no con-
celho de Seia. Quanto aos temas e motivos da sua pintura, Ana Brito realça 
uma peculiar predileção por janelas e elétricos: «Não sei bem explicar por-
quê, mas sinto um fascínio enorme quando estou a pintar elétricos.»
Apesar de já ter vendido algumas das suas obras, Ana Brito confessa não 
gostar muito de o fazer: «Tenho pena de me desfazer de alguns quadros e, 
além disso, não gosto de levar dinheiro às pessoas. Para mim, a pintura é 
uma atividade de enriquecimento pessoal, um hobby.»

Ana Brito
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INCM ENTRE 
As 20 EMPREsAs 
MAIs ATRATIvAs 
PARA TRAbALhAR

DIsTINçãO

A INCM foi eleita pelos portugueses como 
uma das 20 empresas mais atrativas para 
trabalhar em Portugal, de acordo com 
o Randstad Award, um estudo anual e 
independente promovido pela empresa de 
recursos humanos Randstad.

O
s resultados tiveram por base a opinião de um painel constituí-
do por uma amostra da população ativa portuguesa, composta 
por 7262 inquiridos, com idades compreendidas entre os 18 e 
os 65 anos.
Os inquiridos avaliaram a atratividade das 157 maiores em-
presas empregadoras a nível nacional, baseando-se em crité-

rios como salário e benefícios, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, 
oportunidades de carreira, entre outros.

Atrair, recrutar e manter os melhores é essencial
Atrair, recrutar e manter os melhores profissionais é, atualmente, uma das 
grandes prioridades das empresas, para que assim possam ter sucesso em 
mercados cada vez mais competitivos e globais.
Tendo em conta essa realidade, algumas empresas recorrem, com relativa 
frequência, ao employer branding, uma ferramenta orientada para a criação 
de uma imagem de marca assente nos atributos das organizações enquanto 
empregadoras, de modo a conseguir atrair e reter os talentos certos.
Para tentar perceber o que procuram os potenciais talentos no mercado de 
trabalho, a Randstad promove um estudo anual e independente — o Randstad 
Award — que é realizado, junto da população ativa, há mais de 15 anos, em 
25 países.
Este ano, pela primeira vez, o estudo foi aplicado em Portugal, avaliando as 
maiores empresas empregadoras no nosso país, o que permitiu identificar e 
premiar as 20 empresas com maior capacidade de atração sobre o mercado 
de trabalho nacional.

Empresas e trabalhadores com critérios diferentes
Entre as várias conclusões do estudo, regista-se a diferença entre os fato-
res valorizados pelos trabalhadores e os critérios mais relevantes para os 
empregadores — os atributos mais valorizados pelas empresas são a gestão 
forte, a saúde financeira e a formação, enquanto os candidatos valorizam 
mais as oportunidades de progressão na carreira, a estabilidade laboral e 
o salário e benefícios — revelando que a maioria das empresas deve rever a 
sua abordagem ao mercado de trabalho para conseguir atrair os melhores 
profissionais.
No que respeita aos setores mais apetecíveis para trabalhar, a maioria dos 
inquiridos elegeu as tecnologias de informação e consultoria, a saúde e tu-
rismo e a hotelaria e lazer.
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NOvO CONCEssIONáRIO DOs REfEITóRIOs

Após dez anos de permanência da empresa ICA 
na INCM, como responsável pela gestão dos re-
feitórios e das máquinas de vending, em 14 de 
março iniciou a prestação de serviços a empresa 
GERTAL — Companhia Geral de Restaurantes e 
Alimentação, no âmbito do concurso realizado. 
Espera-se que desta parceria resultem efetivos 
benefícios para todos os utentes dos refeitórios e 
das máquinas de bar.

sEssõEs DE sENsIbILIZAçãO EM sEguRANçA 
E hIgIENE NO TRAbALhO – uTILIZAçãO DE 
EquIPAMENTOs DE PROTEçãO INDIvIDuAL

Com o objetivo d promover a formação/informa-
ção contínua, no âmbito da utilização de equipa-
mentos de proteção individual, decorreram no 
passado dia 27 de janeiro, na sala de formação do 
edifício da Imprensa Nacional, sessões de sensi-
bilização em proteção auditiva, destinadas aos co-
laboradores/as da UGF e da DEL.
Estas ações tiveram como objetivo principal dotar 
esses colaboradores e colaboradoras de informa-
ção sobre os riscos potenciais da exposição ao ru-
ído durante o trabalho.
As sessões permitiram, igualmente, debater ques-
tões pertinentes no que concerne à proteção audi-
tiva e também incluíram demonstrações práticas 
de utilização dos equipamentos de proteção. 
Este projeto foi desenvolvido pela DRH/SHT e 
teve como parceira a empresa 3M, líder mundial 
em segurança e equipamentos de proteção.
Estando a INCM, através da DRH/SHT, forte-
mente interessada na promoção de uma cultura 
interna de segurança, ações desta natureza terão 
continuidade num futuro muito próximo, sendo 
abordadas outras temáticas de igual importância, 
nomeadamente respeitantes a proteção respirató-
ria e ocular.

RECuRsOs huMANOs

PLANO DE fORMAçãO 2016

Encontra-se na fase de arranque de execução o 
Plano de Formação para 2016, que já pode ser 
consultado na intranet.
O Plano prevê a realização de mais de 120 proje-
tos formativos em diversas áreas temáticas, como 
sejam: comportamental/liderança, desenvolvi-
mento organizacional, finanças/contabilidade, 
legislação, segurança/SHT e sistemas de infor-
mação, formações que procuram corresponder às 
necessidades de formação profissional identifica-
das pelas áreas e representam um esforço contí-
nuo na melhoria consistente das competências 
dos colaboradores e colaboradoras da INCM.
Após terem sido ministradas em 2015 cerca de 
22 000 horas de formação, que envolveram 97% 
dos colaboradores/as da empresa, a INCM dará 
continuidade em 2016 a alguns projetos iniciados 
no ano transato, como sejam a formação em inglês 
e o reforço das formações ministradas à distância 
(e-learning), por forma a incrementar para 100% 
o número de participantes em ações de formação.  
Contamos com a sua participação e sugestões.

vIsITAs DE ACOLhIMENTO E INTEgRAçãO 
DE NOvOs COLAbORADOREs NA INCM

No âmbito do processo de acolhimento e integra-
ção na INCM, decorreram em janeiro visitas aos 
dois edifícios, Casa da Moeda e Imprensa Nacio-
nal, através das quais alguns novos colaboradores 
e estagiários tiveram a oportunidade de conhecer 
as áreas da UMD e UGF, na Casa da Moeda, e da 
UGF, UPB e Biblioteca, na Imprensa Nacional. 
Nestas visitas, organizadas pela DRH/GDP, os 
responsáveis dos vários setores apresentaram e 
deram a conhecer as diferentes áreas da empresa.
Todos os novos elementos manifestaram a sua 
opinião em sentido muito favorável a esta inicia-
tiva, destacando a pertinência e utilidade das vi-
sitas, através das quais puderam tomar conheci-
mento de diferentes produtos e seus processos de 
fabrico.
Puderam, ainda, apreciar a beleza da nossa Biblio-
teca e de algumas das suas preciosidades, como 
os incunábulos de grande riqueza histórica.
A realização destas visitas visa melhorar o pro-
cesso de acolhimento e de integração de novos 
elementos na INCM, proporcionando-lhes uma 
maior aproximação à realidade da empresa, em 
ordem a facilitar a sua fácil inserção, garante do 
sucesso das equipas onde vão ser inseridos.

REsuLTADO DO CONCuRsO REsPONDA 
E gANhE

No âmbito das iniciativas para assinalar o Dia 
Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho, 
teve lugar mais uma edição do concurso Respon-
da e Ganhe. A premiada foi a colega Ana Pires, 
da Unidade de Contrastarias, que vai poder gozar 
mais dois dias de férias.
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ADMIssõEs

Pedro Gonçalo Vieira Bartilotti
Admitido em janeiro para exercer 
funções na SLG como empregado 
armazem I

Fernando Manuel Vindima Simões
Admitido em fevereiro para exercer 
funções na UMD como técnico de 
maquinagem C

Bruno Calais Galvão

Admitido em fevereiro para exercer 

funções na UMD como técnico de 

maquinagem C  

André Filipe Pais da Silva
Admitido em fevereiro para exercer 
funções na UCO como técnico superior  
especialista D

Bruno Filipe da Rocha de Lemos Jorge
Admitido em fevereiro para exercer 
funções na UGF como técnico de  pré‑ 
‑impressão imagem D

Gustavo Jorge Martins de Simas Leite
Admitido em março para exercer 
funções na DSI como técnico superior 
especialista A

sAíDAs 

Maria Fernanda Delgado Nunes 

Macedo Bandeira (DRH)
Iniciou o seu percurso  em setembro de 
1979 e terminou em fevereiro de 2016

Gonçalo Tavares Silva (DEL)
Iniciou o seu percurso  em junho de 
1980 e terminou em fevereiro de 2016

Maria Fernanda Cameira Pinto (DRH)
Iniciou o seu percurso  em março de 
1981 e terminou em fevereiro de 2016

Zulmira Marques Teixeira Andrade 

Dionísio (DAI)
Iniciou o seu percurso  em março de 
1981 e terminou em fevereiro de 2016

PROLE (7 bEbés)

Lara Madalena Couceiro Braga (CA)
Paulo Jorge Massa Abreu (DFI)
António Manuel Marques Nogueira (UMD)
Hugo Jorge Afonso Paiva Maciel (UMD)
Nelson Joaquim Francisco Teixeira (UGF)
Gonçalo Nuno Mendes de Almeida Caseiro (CA)
Margarida sofia Guerra (DSA)

PROjETO DE gEsTãO DE TEMPOs ~ TRANsIçãO 
PARA sAP

Desde finais do ano transato que a equipa da DRH, 
em conjunto com elementos da DSI, da DPC, tem 
vindo a preparar a transição da gestão de tempos 
da atual plataforma, baseada no software ELO, 
para o sistema SAP.
Sendo um processo complexo, prevê-se, no entan-
to, a sua conclusão em finais de junho/início de 
julho próximo.
A integração da gestão de tempos e de salários 
num único sistema, no caso, o software SAP, tra-
rá diversas vantagens, quer ao nível da fiabilidade 
dos dados, quer da poupança do tempo de registo 
e tratamento dos mesmos.
Simultaneamente a esta integração, está a ser 
construído um portal de acesso (HR-Renewal) 
que passará a estar disponível a todos os colabo-
radores e colaboradoras, através do qual deverão 
os mesmos e mesmas «pré-justificar» as suas au-
sências, solicitar férias e outras ausências prolon-
gadas, consultar alguns dos seus dados pessoais, 
bem como alterar a situação fiscal, morada e con-
tactos telefónicos, etc., o que vai implicar a revisão 
e alteração de alguns procedimentos em vigor.
Nessa conformidade, tendo em vista garantir uma 
fácil e adequada transição, irão decorrer diversas 
ações de formação nas quais deverão participar 
todos os colaboradores/as da INCM.

INCM AssINA CARTA PORTuguEsA PARA 
A DIvERsIDADE

A INCM tem vindo a afirmar-se, ao longo dos 
anos, como uma organização comprometida com 
os princípios da responsabilidade rocial, através 
da adesão a comportamentos e práticas consen-
tâneas com preocupações com os impactes das 
suas decisões e da sua atividade na sociedade, 
nos seus parceiros internos, nos parceiros exter-
nos e no ambiente.
Na qualidade de membro associado do GRACE, 
foi a INCM convidada a assinar a Carta Portugue-
sa para a Diversidade, a qual foi elaborada por um 
conjunto de entidades promotoras (ACM, IP, INR, 
Fundação Aga Khan e Grace) e entidades parcei-
ras como a CITE e a CIG, em linha com os esfor-
ços encetados pela Comissão Europeia.
A assinatura da Carta simboliza a intenção de 
uma organização que pretende evoluir e pro-
mover ativamente o potencial da diversidade de 
acordo com o que estiver ao alcance dos seus 
recursos e possibilidades, sendo um importante 
passo rumo a organizações mais inclusivas, mais 
diversas e mais competitivas.
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NOvO PROTOCOLO: OfICINA EAsYsTOP

No âmbito das políticas de conciliação foi cele-
brado um protocolo de cooperação com a Easy 
Stop, oficina multimarca, que disponibiliza um 
conjunto alargado de serviços de mecânica auto-
móvel, chapa e pintura, alinhamento e pneus e la-
vagem de viaturas.
O protocolo estabelece condições mais favorá-
veis de acesso aos serviços prestados nesta ofici-
na aos colaboradores, aposentados, reformados e 
respetivos familiares, designadamente:
• Serviço de recolha e entrega de viaturas, sem 
custo para o utilizador;
• Lavagem de cortesia em todas as reparações 
efetuadas;
• 10% de desconto nas peças;
• 15% de desconto nos óleos de motor e demais 
líquidos;
• Preço hora — 35 € mais IVA;
• 20% de desconto no valor das lavagens.
• Preparação e deslocação ao IPO (inclui o valor 
do IPO): €79,95, IVA incluído;
A oficina situa-se na Rua Alves Redol, 15-C, muito 
próximo da Casa da Moeda. 
Telefone: 218 296 550
E-mail: geral@easystop.pt

fINAL DO PROjETO IgEMPREsAs bREAK 
EvEN ~ IguALDADE DE géNERO 
NAs EMPREsAs

A participação da INCM como empresa-âncora 
no projeto IGEmpresas Break Even – Igualdade 
de Género nas Empresas envolveu um conjunto 
de ações que se iniciou com a elaboração e dispo-
nibilização a todos/as os colaboradores/as de um 
questionário de cuja resposta resultou uma audi-
toria de género abrangente e participada.
Seguiram-se ações de sensibilização sobre as di-
versas vertentes do tema, desde a abordagem da 
linguagem inclusiva à desconstrução dos este-
reótipos de género, essencialmente dirigidas a 
chefias, com objetivo de que estas disseminem 
os conceitos analisados e apreendidos junto das 
respetivas equipas, em que participaram cerca de 
150 colaboradores e colaboradoras 
Como resultado da participação, foi gizado um 
plano de ação que contem medidas concretas 
para serem aplicadas até final de 2017, de modo 
a promover e incrementar a igualdade entre ho-
mens e mulheres em ambiente laboral, otimizar 
os sistemas de gestão, o desempenho organiza-
cional e os processos de seleção para os lugares 
de liderança.

CAMPANhA DE RECOLhA/RECICLAgEM 
DE RADIOgRAfIAs ~ PARCERIA COM A AMI

A AMI — Assistência Médica Internacional leva a 
efeito anualmente, desde 1996, uma campanha de 
recolha/reciclagem de radiografias com o duplo 
objetivo de angariar fundos e de reciclar material 
que, atirado para o lixo, pode ser poluente.

Sendo a INCM uma organização comprometida 
com políticas de responsabilidade social, nomea-
damente na sua vertente externa, em que a socie-
dade é parte interessada relevante, associou-se a 
essa campanha, através da realização da recolha 
interna desse material, que decorreu entre os dias 
11 e 29 de janeiro e que teve bastante participação.
 
Foram recolhidos um total de doze quilogramas 
de radiografias, seis em cada um dos edifícios.

O projeto, que se iniciou em 2015, terminou em 
abril/2016, assinalou esse momento com a reali-
zação de uma conferência, que teve lugar no dia 5 
de abril, no ISEG, Instituto Superior de Economia 
e Gestão, entidade promotora do projeto, tendo 
a INCM sido representada pelo administrador 
Rodrigo Lucena.
Nessa conferência, escolhida como o momen-
to para apresentação dos resultados do trabalho 
conjunto entre empresas e academia foi visiona-
do, pela primeira vez, um filme que inclui os tes-
temunhos de colaboradores e colaboradoras de 
todas as empresas-âncora.
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gRuPO DEsPORTIvO

A DELEgAçãO 
DO PORTO/
gONDOMAR

A 
delegação do Porto/Gondomar do 
Grupo Desportivo e Cultural dos 
Trabalhadores da INCM (GDCTIN-
CM) tem tentado dinamizar e incen-
tivar os colegas do norte a participa-
rem e colaborarem nas atividades e 

eventos que vai organizando.
Temos procurado divulgar e estimular as ativida-
des desportivas e culturais, de acordo com a rea-
lidade que temos a nível da delegação, tentando 
apoiar os sócios que praticam desporto com a 
comparticipação das suas atividades desportivas 
e, a nível cultural, tentando comparticipar, com 
um pequeno incentivo, as idas aos espetáculos 
(música, teatro, poesia, etc.) que se vão realizando 
pelo norte e que são de produção nacional.
Continuamos a colaborar com o projeto jovem 
«Atreve-te a ajudar» e na Caminhada com os Re-
sistentes, tentando que o GDCTINCM tenha tam-
bém uma vertente de cariz social.

Atletismo
A secção de atletismo da delegação do Porto é re-
presentada por três atletas — a Armandina Torres, 
o João Pinto e a Susana Pinto — que participam 
regularmente em provas na zona norte do País, 
sobretudo em provas de trail, como o St. Thyrso 
Ultratrail, os Trilhos do Paleozóico, o Reccua Dou-
ro Ultratrail ou o Gt Serra d’Arga, entre outras.
Embora com menor frequência, estes atletas têm 
marcado também presença em algumas provas 
de estrada, como a Marginal Vila do Conde, a São 
Silvestre do Porto e a Wings for Life World Run, e 
têm, acima de tudo, ajudado a promover a camiso-
la do GDCTINCM, dinamizando a prática despor-
tiva, conforme diz a colega Dina Torres (seccio-
nista de atletismo da delegação do Porto).

Cultura e lazer
O Grupo de Teatro Experimental e Amador da 
Contrastaria (TEAC) continua a participar nas 
festas de Natal da empresa com as suas peças 
vocacionadas para os mais pequenos e tem rea-
lizado também alguns espetáculos para «os mais 

graúdos», o último dos quais no Teatro Gil Vicente, 
em Barcelos, associado à comemoração dos 
40 anos do jornal Barcelos Popular. Brevemente, o 
TEAC irá participar também numa atuação para 
as crianças do IPO do Porto.
A sala do GDCTINCM, além de ser lugar de leitu-
ra diária do jornal, de consultas informáticas e de 
alguns «joguitos de matrecos», tem sido também 
local de algumas exposições, nomeadamente de 
fotografia, entre outras, sendo ali também divul-
gados periodicamente alguns textos com infor-
mação sobre as localidades de origem dos cole-
gas que trabalham no Porto e em Gondomar.
Ao longo do ano, fomos desenvolvendo algumas 
outras atividades: a manhã de bilhar, o concurso 
de quadras de São João, que tiveram como tema 
a «Contrastaria», a visita à Casa da Aldeia, onde 
pudemos conhecer um pouco das nossas raízes e 
fazer uma viagem no mundo dos comboios.

O funcionamento do «bar»
Devido à reforma da nossa colega D. Ester, que 
costumava colaborar connosco, tivemos que re-
organizar o serviço prestado pelos bares ao nível 
da Contrastaria do Porto e de Gondomar, locais 
de convívio e de uma pequena pausa pela manhã 
que permite retemperar forças para o resto do dia. 
O horário de abertura foi assim alterado e reduzi-
do, passando o mesmo a ser assumido pelos cole-
gas que estão ligados ao GDCTINCM do Porto e 
de Gondomar (cada um abdicou de algum do seu 
tempo de intervalo a meio da manhã para que tal 
fosse possível e o bar continuasse a funcionar).
Aproveitamos para, como colegas e sócios do 
Grupo, deixar aqui uma palavra de agradecimen-
to à D. Ester pela sua preciosa ajuda e disponibi-
lidade ao longo do tempo que colaborou connos-
co, desejando-lhe as maiores felicidades para esta 
nova fase da sua vida, após 31 anos de carreira na 
INCM.

Visita à Casa da Aldeia

Secção Atletismo Porto TEAC

Ester Soares
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7.º ANIvERsáRIO DA ARINCM

No dia 28 de maio, a ARINCM — Associação de 
Reformados da Imprensa Nacional-Casa da Moeda 
vai realizar o seu habitual almoço de aniversário, 
assinalando assim sete anos de vida associativa.
Como sempre, procuramos ligar o lúdico ao cul-
tural, porque o saber não ocupa lugar e estamos 
sempre disponíveis para aprender, descobrir e co-
nhecer coisas novas. Assim, nesse dia, vamos partir 
da Casa da Moeda (porta das oficinas), pelas 8.30 
horas, em direção ao concelho de Sintra, onde está 
prevista uma visita guiada ao Museu Arqueológi-
co de São Miguel de Odrinhas, em São João das 
Lampas.
Após a referida visita, é chegado o momento dos 
nossos associados se dirigirem ao local onde se vai 
realizar o almoço do 7.º Aniversário da ARINCM, 
para confraternizar e retemperar as forças antes do 
regresso a Lisboa.
Os interessados em participar neste evento podem 
inscrever-se até dia 22 de maio, através dos tele-
móveis 969 522 848, 967 886 930 e 919 209 590 
ou através do email ass.reformados_incm@sapo.pt

REuNIõEs DA hALLMARKINg CONvENTION 
E DA AssOCIAçãO INTERNACIONAL DAs 
CONTRAsTARIAs

A INCM, em representação de Portugal, parti-
cipou na 78.ª reunião do Comité Permanente da 
Hallmarking Convention (Convenção sobre o 
Controlo e Marcação de Artefactos de Metais Pre-
ciosos), que teve lugar no Hotel Olissipo, em Lis-
boa, no dia 9 de março.
No dia 10 de março, durante a manhã, o Hotel 
Olissipo acolheu ainda a 17.ª reunião da Asso-
ciação Internacional das Contrastarias, onde a 
INCM marcou também presença, participando na 
troca de experiências e no debate de matérias téc-
nicas de interesse geral com as suas congéneres.
Durante a tarde, alguns representantes de países 
presentes na reunião da Convenção tiveram ain-
da oportunidade de visitar as instalações da Con-
trastaria de Lisboa. 
A Hallmarking Convention é um tratado inter-
nacional sobre o comércio transfronteiriço de ar-
tefactos de metais preciosos, aberto a qualquer 
Estado que faça parte das Nações Unidas e que 
tenha condições para o ensaio e marcação inde-
pendente de metais preciosos.

o esseNcial sobre Michel De MoNtaiGNe 
APREsENTADO POR EDuARDO LOuRENçO

O livro O Essencial sobre Michel de Montaigne, 
da autoria de Clara Rocha, foi apresentado, no dia 
25 de fevereiro, por Eduardo Lourenço, na Biblio-
teca da Imprensa Nacional.
A apresentação do 127.º número da coleção Es-
sencial, dedicado a Michel de Montaigne, um dos 
mais importantes pensadores da cultura ociden-
tal, contou ainda com intervenções da autora e 
do presidente do conselho de administração da 
INCM, Rui Carp.
O número anterior da coleção Essencial, da auto-
ria de António Mega Ferreira, alusivo a Dom Qui-
xote, a incontornável obra de Cervantes, havia 
sido apresentado dias antes, a 16 de fevereiro, pelo 
professor, escritor e tradutor Miguel Viqueira.
A coleção Essencial, enriquecida com mais estes 
dois novos títulos, procura dar a conhecer per-
sonalidades e temas da cultura nacional e uni-
versal, tratando-os de forma sucinta, acessível e 
esclarecedora.

bREvEs
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Workshops DE EsCRITA CRIATIvA ChEgAM A 
LIsbOA

Depois do sucesso registado pelos workshops de 
escrita criativa para crianças realizados na Loja 
do Porto, sob orientação do ator Nuno Meireles, 
a partir dos livros da coleção infantojuvenil Gran-
des Vidas Portuguesa, a INCM alargou a iniciativa 
à sua Loja da Rua D. Filipa de Vilhena, em Lisboa.
No dia 20 de fevereiro, o livro Fernando Pessoa 
— O Menino Que Era Muitos Poetas foi o ponto 
de partida para o workshop «Meninos em Pes-
soa», que contou com duas sessões orientadas 
por Nuno Meireles, seguindo-se, no dia 12 de 
março, o workshop «Meninos com talento em 
«Almada»», a partir do livro Almada Negrei-
ros. Viva o Almada Pim!, também com duas ses-
sões dedicadas aos leitores dos 8 aos 14 anos 
de idade, e, a 16 de abril, tendo como mote o li-
vro Salgueiro Maia — O Homem do Tanque da 
Liberdade, foi a vez de «Aprender a fazer a paz».
No Porto, a iniciativa prosseguiu, no dia 19 de 
março, com o workshop «Meninos inspirados por 
Alfredo Keil: pintor, poeta e músico», tendo como 
fonte de inspiração o livro Alfredo Keil — A Pátria 
Acima de Tudo, e, no dia 23 de abril, com o workshop 
«Escrita em família», a partir do livro Ana de Cas-
tro Osório — A Mulher Que Votou na Literatura.

guILhERME D’OLIvEIRA MARTINs 
APREsENTA o Mistério Da estraDa 
De siNtra 

A edição crítica de O Mistério da Estrada de Sintra 
— Cartas ao Diário de Notícias, de Eça de Queirós 
e Ramalho Ortigão, com edição de texto de Ana 
Luísa Vilela, foi apresentada ao público, no dia 8 
de março, na Biblioteca da Imprensa Nacional, 
por Guilherme d’Oliveira Martins.
O texto de Eça de Queirós e Ramalho Ortigão é, 
de acordo com Carlos Reis, coordenador da Edi-
ção Crítica das Obras de Eça de Queirós, «uma 
das mais ousadas provocações que a nossa histó-
ria literária já conheceu».
O mais recente volume da Edição Crítica das 
Obras de Eça de Queirós, preparado por Ana Luísa 
Vilela, apresenta duas abordagens distintas: a in-
trodução, com a contextualização da obra, e o tex-
to crítico.

INCM PARTICIPA NA 45.ª EDIçãO DA WORLD 
MONEY fAIR

A INCM esteve presente na 45.ª edição da World 
Money Fair (WMF), a maior feira internacional 
dedicada à moeda, que teve lugar no Estrel Con-
vention Center, em Berlim, de 5 a 7 de fevereiro.
No primeiro dia do certame realizou-se o Media 
Fórum, onde a INCM apresentou as moedas e as 
novidades que compõem o Plano Numismático 
de 2016, com destaque para as novas séries de 
moedas de coleção comemorativas dedicadas aos 
Heróis do Desporto e às espécies naturais amea-
çadas de extinção.
Os milhares de visitantes que, durante aquele fim 
de semana, percorreram o espaço da feira tiveram 
ainda oportunidade de ficar a conhecer, no stand 
da INCM, algumas das moedas produzidas em 
anos anteriores.
Além dos principais fabricantes e casas de moe-
da, a WMF reuniu empresas fornecedoras de ma-
téria-prima, associações da especialidade, nego-
ciantes, colecionadores e numismatas de vários 
países.

INCM MObILIZA-sE PARA AjuDAR A «PôR O 
sEquEIRA NO LugAR CERTO».

A INCM, em conjunto com os seus trabalhadores, 
associou-se à campanha «Vamos pôr o Sequeira 
no lugar certo», que visa angariar fundos para a 
aquisição da pintura A Adoração dos Magos, da 
autoria de Domingos Sequeira, pelo Museu Na-
cional de Arte Antiga, ajudando a manter esta 
obra-prima da arte nacional onde todos a possam 
ver.
«Vamos pôr o Sequeira no seu lugar» é o mote de 
um projeto pioneiro em Portugal, que parte do 
ambicioso desafio de envolver os portugueses 
em torno de uma iniciativa de fundraising para a 
aquisição de uma obra fundamental do nosso pa-
trimónio, datada de 1828.
À semelhança de muitos portugueses, a INCM 
e os seus trabalhadores querem igualmente par-
ticipar neste grande projeto, contribuindo assim 
para a preservação da cultura e do património 
nacional, algo que, desde sempre, tem feito parte 
das atribuições e da missão de serviço público da 
empresa.
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TEMPORADA DE MúsICA DE CÂMARA 2016

Em 2016, a música de câmara continua a marcar 
presença na Biblioteca da Imprensa Nacional, 
com concertos abertos ao público e de entrada li-
vre, realizados pela INCM em parceria com a Or-
questra Metropolitana de Lisboa (OML).
Um desses concertos, Bach µ 2, realizou-se no 
dia 25 de fevereiro, após apresentação do livro 
O Essencial sobre Michel de Montaigne, com pe-
ças de Johann Sebastian Bach e Carl Philipp Ema-
nuel Bach, interpretadas pelos solistas da OML 
Nuno Inácio (flauta) e Marcos Magalhães (cravo).
No dia 10 de março, foi a vez de ouvir a música 
dos compositores Fernando Lopes-Graça e Heitor 
Villa-Lobos, também ela interpretada por solistas 
da OML.
Ao longo de cerca de uma hora, pelas mãos de 
Carlos Damas e Elena Komissarova (violinos), 
Andrei Ratnikov (viola) e Jian Hong (violoncelo), 
fizeram-se ouvir as peças Suíte Rústica N.º 2, LG 85 
e Catorze Anotações, LG 86, de Fernando Lopes-
-Graça, e o Quarteto de Cordas N.º 1, Op. 50.
Entretanto, a 28 de abril, os solistas da OML re-
gressaram à Biblioteca da Imprensa Nacional, 
desta vez com peças dos compositores Wolfgang 
Amadeus Mozart e de Eurico Carrapatoso.

fORMAçãO DE quADROs DA IMPRENsA 
NACIONAL DE MOçAMbIquE

A INCM recebeu dois técnicos da Imprensa Na-
cional de Moçambique (INM), uma revisora e um 
desenhador gráfico, para uma formação on job 
nas áreas da produção gráfica e da composição 
do diário oficial, que decorreu nas instalações da 
empresa, entre os dias 15 e 26 de fevereiro.
Esta ação de formação realizou-se na sequência 
do protocolo de cooperação estabelecido com 
aquela instituição moçambicana.

PROTOCOLO DE COLAbORAçãO COM sãO 
TOMé E PRíNCIPE

A INCM assinou um protocolo de colaboração 
com a República Democrática de São Tomé e 
Príncipe, tendo em vista a aquisição ou melhoria 
das competências deste país ao nível da gestão e 
desenvolvimento de projetos nas áreas da prepa-
ração, produção e personalização de documentos 
de identificação, na vertente física e eletrónica, e 
de outros suportes gráficos de segurança.
Mediante este protocolo, assinado no dia 23 de 
janeiro, a INCM compromete-se a prestar apoio 
e assessoria técnica no âmbito de projetos desen-
volvidos ou a desenvolver em São Tomé e Prínci-
pe, disponibilizando os seus recursos e competên-
cias para prestar todo o apoio técnico, formação 
e consultadoria necessários ao desenvolvimento 
dos mesmos.

TRAbALhADOREs DIsTINguIDOs NO DIA 
KAïZEN

O Dia Kaïzen foi assinalado, a 21 de março, com 
uma cerimónia na Biblioteca da Imprensa Nacio-
nal, onde foram distinguidos os trabalhadores 
que mais se destacaram no âmbito do Programa 
Kaïzen em 2015.
Pedro Canto, Miguel Santos, José Liberato (IPG), 
Manuel Silva, Ernesto Soares (ACG),Paulo Sousa 
(IPV), Anabela Martins, Carlos Monteiro (HAV), 
Fernando Barroso, Nuno Henriques, Pedro Faria 
(PDC), Paula Coragem (PER), João Carlos Dias e 
Jorge Fonseca (PDE) foram os trabalhadores que 
revelaram maior dinamismo e empenho na apli-
cação deste Programa.
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AgENDA

13 MAI
ISTO É MESMO UM BICHO? 
– LEITURA ENCENADA
Leitura encenada para a 
infância a partir de textos de 
Davide Cali, Isabel Minhós 
Martins, Leo Lionni, Maurice 
Sendak, Ramón Gómez de la 
Serna e Shaun Tan.
Em parceria com o Teatro 
Nacional D. Maria II
Biblioteca da Imprensa Nacional
Início às 15 h.

20 MAI
ISTO É SOBRE O QUÊ?  – 

leitura enCenaDa
Leitura encenada para a 
infância a partir de textos 
de Adélia Carvalho, Álvaro 
Magalhães, Daniil Harms, 
João Paulo Cotrim, Jorge 
Sousa Braga, Lemony Snicket, 
Manuel António Pina, Pinto & 
Chinto e Rita Taborda Duarte.
Apresentação pelo Teatro 
Nacional D. Maria II
Biblioteca da Imprensa Nacional
Início às 15 h.

1 juN
eXPOsiÇÃO deSeNHaR 

a Moeda
Exposição dos trabalhos 
apresentados pelos alunos dos 
2.º e 3.º ciclos do ensino básico 
de Setúbal no Concurso de 
Desenho para uma Moeda de 
Coleção Comemorativa, com 
o tema «O futuro», a emitir 
em 2017.
Galeria Municipal de Setúbal

ISTO NÃO EXISTE! – 

leitura enCenaDa
Leitura encenada para a 
infância a partir de textos 
de Afonso Cruz, Álvaro 

Magalhães, Catarina Sobral, 
Manuel António Pina e Oliver 
Jeffers.
Apresentação pelo Teatro 
Nacional D. Maria II
Biblioteca da Imprensa Nacional
Início às 15 h.

ISTO NÃO ACABA? – 

leitura enCenaDa
Leitura encenada para a 
infância a partir de textos 
de A. A. Milne, Álvaro 
Magalhães, Carla Maia de 
Almeida, Carmen Chica e 
Manuel Marsol, Isabel Minhós 
Martins, Kazumi Yumoto, 
Lewis Carroll, Manuel António 
Pina e Shaun Tan.
Apresentação pelo Teatro 
Nacional D. Maria II
Biblioteca da Imprensa Nacional
Início às 15.30 h.

10 juN
aPresentaÇÃO 
Da MOeDa Cante 

alentejanO
Apresentação da moeda 
de coleção comemorativa 
dedicada ao Cante Alentejano, 
integrada na série Património 
Imaterial da Humanidade.
Casa do Cante, em Serpa

16 juN
COnCertO ...a Kreutzer
Concerto de música de câmara 
com peças de Ludwig van 
Beethoven e de Leoš Janáček, 
interpretadas por solistas da 
Orquestra Metropolitana de 
Lisboa
Biblioteca da Imprensa Nacional
Início às 18.30 h.


