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EDITORIAL
Apesar da época estival, aproveitada por muitos para descansar e retemperar
forças, este período foi rico em acontecimentos que marcam, não só a
atualidade, mas também o futuro da empresa.
A atualização do quadro estratégico da INCM, da qual damos conta
aqui nesta edição do Matriz, é, sem dúvida, um desses acontecimentos
marcantes, acentuando o contributo da inovação, do foco no cliente
e da internacionalização dos negócios, como fatores decisivos para a
competitividade e para a afirmação da identidade da empresa num mercado
cada vez mais global e exigente.
Esta realidade é evidenciada pelos vários projetos de I&D que estão a ser
desenvolvidos no âmbito da Rede de Inovação da INCM, que agrega várias
instituições do mundo académico, científico e tecnológico, e que, com a
devida reserva, damos a conhecer ao longo destas páginas.
A aposta da empresa na internacionalização está de igual forma patente
na eID Conference, uma das mais importantes conferências internacionais
sobre identificação eletrónica, que se realizou em Maputo e que contou
com o apoio e participação da INCM, bem como nos novos contratos de
produção e fornecimento de moeda corrente e comemorativa, recentemente
adjudicados à empresa pelas entidades emissoras de dois países europeus.
Ainda na área da moeda, destaca-se o prémio atribuído à moeda de coleção
dedicada às Colchas de Castelo Branco, da série Etnografia Portuguesa,
considerada Moeda de Prata do Ano pelo júri do concurso internacional
Coin Constellation, um feito notável que nos enche de orgulho.
É também com orgulho que aqui damos a conhecer as edições INCM
que fazem parte do Plano Nacional de Leitura, o que demonstra, não só
a qualidade da oferta editorial da empresa, mas também a sua relevância
enquanto promotora da língua e cultura portuguesas.
A relação com o cliente, procurando sempre soluções e serviços de
qualidade que garantam a satisfação das suas necessidades, é uma das
nossas prioridades, por isso, fomos entrevistar duas das nossas gestoras de
produto, elementos imprescindíveis para o sucesso dessa relação.
Estes e outros assuntos, que poderão acompanhar com mais detalhe
nesta edição do Matriz, mostram uma empresa dinâmica, inovadora e
em permanente evolução. O mérito de tudo isso pertence às pessoas, que
contribuem com o seu esforço, empenho e dedicação para o sucesso da
INCM. São essas pessoas que produzem as «boas notícias».
— O Director do Matriz
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INCM COMEMORA 44.º ANIVERSÁRIO

A encerrar a cerimónia, Rui Carp, presidente do conselho de administração,
proferiu um discurso onde lembrou a história centenária das instituições
que, em 1972, deram origem à INCM — a Imprensa Nacional e a Casa da
Moeda — sublinhando a importância da empresa no atual contexto nacional.
A INCM «ganhou os desafios que lhe foram colocando, graças a novos pro‑
dutos, a novos negócios, no País e no estrangeiro, sobretudo assentes na
visão, competência e empenho de todos. Estou crente que irá suceder o mes‑
mo no futuro próximo», concluiu Rui Carp.
As comemorações terminaram com o jazz do Salvador Sobral Quarteto,
onde sobressaíram a voz e o talento de Salvador Sobral, acompanhado por
Júlio Resende, no piano, André Rosinha, no contrabaixo, e Bruno Pedroso,
na bateria.
Neste dia especial, realizaram-se ainda várias visitas guiadas a áreas da em‑
presa que, normalmente, têm acesso condicionado, dando assim oportuni‑
dade de ficar a conhecer um pouco melhor o trabalho que aí é desenvolvido
pelos colegas.

N

o dia 4 de julho a INCM completou 44 anos de existência e a
data foi assinalada, no espaço das oficinas de Acabamentos
Gráficos da Imprensa Nacional, com uma cerimónia e um con‑
certo a cargo do Salvador Sobral Quarteto.
A cerimónia comemorativa iniciou com a intervenção do vo‑
gal do conselho de administração Gonçalo Caseiro, que co‑
locou em evidência alguns projetos recentes da empresa, como a Rede de
Inovação INCM ou o concurso e exposição “Desenhar a Moeda – O Futuro”,
entre outros.
Em evidência estiveram também os trabalhadores da INCM que comple‑
taram 20 e 30 anos de carreira na empresa, aos quais foram entregues os
respetivos diplomas e emblemas em prata e ouro, distinguindo dessa forma
a sua dedicação e o seu percurso profissional.
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INCM ATUALIZA A SUA ESTRATÉGIA

Cliente e Inovação Ocupam
Lugar de Destaque

A

INCM atualizou o seu quadro estratégico de referência,
acentuando o contributo da inovação e o foco no cliente, como
fatores decisivos na afirmação da sua vantagem competitiva,
e na internacionalização dos seus negócios, como forma de
adicionar valor à sua atividade, num mercado, cada vez mais,
exigente e global.
Estes novos referenciais, sem desvirtuarem o essencial dos imperativos
estratégicos que vêm norteando a atividade da INCM, introduzem novas

dimensões, que muito irão contribuir para o crescimento e desenvolvimento
sustentado da empresa no médio e longo prazo:
 A importância fortalecida no serviço ao cliente e a capacidade de desenhar
soluções mais integradoras e alargadas na cadeia de valor tornará a INCM
mais forte e reconhecida junto dos seus parceiros.
 A aposta na inovação, como um fator decisivo em todo o processo, preten‑
de integrar o conhecimento existente com a rede de parceiros externos, para
permitir amplificar a capacidade de desenvolver e inovar os seus produtos
e serviços.
 A ambição internacional assume-se como natural na INCM, tanto pela
afirmação e reconhecimento dos seus produtos e soluções, como pela res‑
posta aos esforços de desenvolvimento dos seus negócios, ou para aprovei‑
tar capacidade disponível.
 A Segurança, neste novo referencial, continua a ser decisiva na proposta
de valor da INCM, por fazer parte do seu tronco comum e identitário e como
delimitador “natural” da sua atividade.
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INOVAÇÃO INCM
Tendo em conta estes desígnios, as orientações estratégicas para o próximo triénio são as
seguintes:
 Inovação da oferta, aumentando o impacto na
segurança dos cidadãos e das empresas.
 Aprofundamento da relação com clientes e par‑
ceiros estratégicos, melhorando a satisfação das
suas necessidades.
 Internacionalização da atuação da INCM, po‑
tenciando a utilização da capacidade instalada.
 Aumento da notoriedade e do reconhecimento
das marcas INCM, suportando o negócio nas vá‑
rias áreas de atividade.
 Aumento do impacto e reconhecimento da in‑
tervenção social da INCM, consolidando a agen‑
da para a sustentabilidade.

 Aumento da eficiência interna, otimizando a or‑
ganização e os processos de gestão, produtivos e
logísticos.
 Desenvolvimento dos colaboradores, refor‑
çando competências e uma cultura de mérito e
responsabilização.
A prossecução destes desafios apenas poderá ser
atingida com a colaboração de todos os nossos
parceiros e o empenho de todos os trabalhadores
da INCM. A empresa conta no futuro, como tem
acontecido até aqui, com a colaboração de todos
para fazer da INCM uma empresa ainda mais for‑
te, onde todos se possam rever e sentir parte da
obra realizada.

Reforço da Identidade INCM
A Missão, a Visão e os Valores da INCM, o «ADN» que lhe confere um caráter distintivo na sociedade
e nos diferentes mercados onde atua, evoluíram de forma a suportar o novo Quadro Estratégico da
empresa:
Missão
Criar, produzir e fornecer bens e serviços que exigem elevados padrões de segurança, focados no
cliente e em soluções inovadoras.
Visão
Ser reconhecida, a nível nacional e internacional, como líder em produtos e serviços de segurança
essenciais à sociedade e como promotora da língua e cultura portuguesas.
Valores
Cultura empresarial
Desenvolvimento sustentável
Responsabilidade para com os seus trabalhadores
Respeito pela igualdade de género e não discriminação
Satisfação do cliente
Serviço ao cidadão
Envolvimento e colaboração
Inovação em rede
Melhoria contínua
Excelência

PROJETOS I&D EM
DESENVOLVIMENTO
COM A REDE
EXTERNA DE
PARCEIROS
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A

Rede de Inovação da INCM, que agrega várias instituições do
mundo académico, científico e tecnológico nacional, está em
plena atividade e conta já com vários projetos de I&D em cur‑
so, uns numa fase mais adiantada e outros ainda a dar os pri‑
meiros passos.
Poder conciliar o conhecimento científico da academia com as
necessidades práticas e tecnológicas de uma empresa como a INCM, com
uma vasta gama de atividades, é um desafio aliciante e enriquecedor, quer
para os investigadores envolvidos quer para os quadros técnicos da empresa.
Dentro daquilo que é possível revelar (o segredo é a “alma do negócio” tam‑
bém da inovação ), damos-lhe aqui conta de alguns dos principais projetos
que esta rede colaborativa está a desenvolver e que poderão ter aplicação
em diversas áreas da INCM e cujo valor global ascende a 2,5 milhões de
euros.

Biometria
Um desses projetos, já em fase de conclusão, consiste num novo algorit‑
mo de biometria, que está a ser desenvolvido em colaboração com o Ins‑
tituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência
(INESC TEC) do Porto.
Este algoritmo, que tem uma performance ao nível dos melhores existentes
no mercado mundial, permitirá substituir tecnologia importada no reconhe‑
cimento e validação das impressões digitais, podendo ser usado, com van‑
tagem, nos documentos e soluções de identificação disponibilizados pela
INCM nos diferentes mercados onde atua.

Segurança
Ainda numa fase inicial, existem neste momento quatro projetos associa‑
dos à implementação de diversos elementos de segurança nos produtos e
serviços da INCM que, pelas suas especificidades e características únicas,
aumentarão a oferta de valor e a competitividade da empresa no mercado
mundial.
Estes projetos estão a ser desenvolvidos em colaboração com a Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e com a Universi‑
dade de Coimbra e poderão ter aplicação nas áreas da gráfica de segurança
e das contrastarias, ao nível da confirmação da autenticidade, da proteção
contra a contrafação e do rastreamento de diversos produtos e bens.
Muitos destes projetos têm a particularidade de envolver instrumentos e
processos de verificação ao alcance do cidadão comum, como tablets ou
smartphones, para validação dos respetivos elementos de segurança, con‑
tribuindo assim para uma maior transparência e democratização deste tipo
de procedimentos.
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Produção
No início estão também dois projetos que visam introduzir melhorias em
processos e instrumentos ligados à produção de moeda, aumentando assim
a eficiência e a capacidade produtiva da INCM nesta área de atividade, asse‑
gurando também um maior controlo do processo de fabrico.
Estes projetos estão a ser desenvolvidos com o Centro de Física da Univer‑
sidade do Minho e com o Instituto de Engenharia Mecânica (IDMEC) do
Instituto Superior Técnico e, além dos objetivos de natureza científica e tec‑
nológica, poderão levar a INCM à liderança do estado atual da tecnologia
no domínio da produção de moeda, em linha com as estratégias de investi‑
gação das principais casas de moeda mundiais.

Prémio Inovação INCM – Novos produtos e serviços
O Prémio Inovação INCM, que visa selecionar e recompensar ideias ino‑
vadoras que possibilitem a criação de novos produtos e serviços da empre‑
sa, lançado no dia 1 de julho, encontra-se ainda na fase de apresentação de
candidaturas.
A este Prémio podem candidatar-se, individualmente ou em equipa, quais‑
quer investigadores dos diferentes centros de investigação que compõem a
Rede de Inovação INCM, que poderão submeter as suas ideias e propostas
até às 23.59 h do dia 31 de outubro.
As três ideias finalistas serão anunciadas no dia 18 de novembro e serão
apresentadas publicamente no dia 30 de novembro, data em que será apura‑
da e anunciada a ideia vencedora.
O prémio é muito mais do que os 10 mil euros a atribuir ao vencedor, dado
que a INCM compromete-se em financiar o desenvolvimento da ideia, com
a equipa vencedora, no âmbito da sua rede de inovação colaborativa com as
universidades.
Está ainda prevista a possibilidade de o júri atribuir mais um ou dois pré‑
mios no valor de 5 mil euros, caso seja reconhecido mérito que justifique a
implementação de outra ideia, além da vencedora.
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APOSTA NA INTERNACIONALIZAÇÃO
Bilhetes de Identidade Eletrónicos, a Identificação Eletrónica Multiaplicação
e a Segurança e Proteção da Integridade da Identificação de Documentos.
A cerimónia de abertura do evento esteve a cargo do Ministro da Ciência e
Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional de Moçambique, Jorge
Penicela Nhambiu, que explicou o Modelo para a Modernização Adminis‑
trativa em África, seguindo-se a intervenção da Ministra da Presidência e da
Modernização Administrativa de Portugal, Maria Manuel Leitão Marques,
que partilhou a sua experiência relativa a temas de modernização adminis‑
trativa e de identificação eletrónica.
Além do apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e
Técnico-Profissional de Moçambique, a eID Conference contou ainda com
o apoio oficial da Comissão Europeia, da Organização Internacional para as
Migrações e da Identity Secure Alliance.
A participação da INCM nesta conferência foi muito importante para a afir‑
mação da sua estratégia de internacionalização, uma vez que, para além da
apresentação que teve oportunidade de fazer, mobilizou e contactou de per‑
to com os seus clientes e parceiros dos países de língua portuguesa, que, por
sua iniciativa, tiveram ainda oportunidade de apresentar dos seus projetos
na conferência.

INCM apoia conferência internacional
sobre identificação eletrónica em Maputo

A

8.ª edição da eID Conference, uma das mais importantes con‑
ferências internacionais sobre identificação eletrónica que a
Multicert realiza anualmente, teve lugar em Maputo, Moçam‑
bique, nos dias 19 e 20 de setembro, e contou com o apoio e
participação da INCM, numa clara aposta da empresa na sua
internacionalização.
A Conferência, que se realizou pela primeira vez no continente africano, depois
de ter passado por diversas cidade da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos,
juntou cerca de 200 delegados governamentais e alguns dos mais destaca‑
dos especialistas do setor, oriundos de mais de 20 países, para discutir os ali‑
cerces e a evolução de uma Infraestrutura Global de Identificação Eletrónica.
Nas palavras de Gonçalo Caseiro, membro do conselho de administração
da INCM, “a internacionalização é um desígnio do nosso acionista, o Grupo
Parpública, e o apoio à realização desta conferência revela a aposta mui‑
to clara nas geografias do mundo lusófono, onde já temos uma presença
assinalável”.
Durante dois dias, preenchidos com keynotes de grande notoriedade,
workshops orientados para casos, networking e várias apresentações, esti‑
veram em destaque temas como o Controlo Eletrónico, os Passaportes e

INCM anuncia prémio literário para escritores moçambicanos
Durante a eID Conference, a INCM teve oportunidade de anunciar a cria‑
ção do Prémio Literário INCM/Eugénio Lisboa, que terá a sua primeira edi‑
ção em 2017 e que irá distinguir anualmente obras inéditas de escritores
moçambicanos.
A figura escolhida para identificar este Prémio é o ensaísta e crítico literá‑
rio português Eugénio Lisboa, nascido em 1930 na capital de Moçambique,
considerado um dos maiores especialistas na obra de José Régio.
O júri do Prémio Literário INCM/Eugénio Lisboa é presidido pelo escritor
Ungulani Ba Ka Khosa, que em 2007 conquistou o Prémio José Craveirinha
com o livro Os Sobreviventes da Noite, sendo ainda composto por Teresa
Manjate, investigadora do Centro de Estudos Africanos e professora da Uni‑
versidade Eduardo Mondlane, e Alexandra Pinho, diretora do Centro Cultu‑
ral Português de Maputo e conselheira cultural da Embaixada de Portugal
em Moçambique.
O vencedor, além da edição da obra, será ainda contemplado com um pré‑
mio pecuniário de cinco mil euros

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

BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A.  15

ENTREVISTA
«UM PAÍS COM SERVIÇOS
MAIS EFICIENTES, SIMPLES
E DESBUROCRATIZADOS
É UM PAÍS MAIS ATRATIVO PARA
SE FAZEREM NOVOS NEGÓCIOS»

A

Agência para a Modernização Administrativa (AMA) é o ins‑
tituto público responsável pela promoção e desenvolvimento
da modernização administrativa em Portugal, prosseguindo as
atribuições da Presidência do Conselho de Ministros nas áreas
da modernização e simplificação administrativa e da adminis‑
tração eletrónica.
Em entrevista ao Matriz, Pedro Silva Dias, presidente do conselho diretivo
da AMA, deu a conhecer um pouco melhor as atribuições e os desafios deste

instituto público, com o qual a INCM tem vindo a estabelecer uma relação
de grande proximidade, nomeadamente no desenvolvimento de projetos
como o Cartão de Cidadão, entre outros.
Matriz (M) Que balanço faz da relação entre a AMA e a INCM?
Pedro Dias (PD) A AMA e a INCM mantêm há muitos anos uma re‑
lação próxima e muito eficaz, absolutamente estratégica em vários
domínios, nomeadamente no campo da identificação eletrónica.
Esta parceria tem várias manifestações visíveis, sendo a de maior
expressão, sem dúvida, o projeto do Cartão de Cidadão, onde a
INCM assume um papel crucial, muito para além do fornecimento
e personalização do Cartão ou da manutenção da infraestrutura de
chaves públicas.
Com uma colaboração que já data de 2006, estamos no presente a
analisar em conjunto vários cenários de evolução para o Cartão de
Cidadão por forma a alargar o seu leque de utilizações, bem como
continuar a acompanhar a evolução tecnológica que se faz sentir in‑
ternacionalmente nos meios de identificação eletrónicos. Estamos
por isso, em parceria, a rever a infraestrutura de chaves públicas,
que passa pela dimensão dos certificados e dos algoritmos utiliza‑
dos, a promover uma renovação do processo de personalização do
Cartão com a introdução de novos chips, ou ainda a melhorar as
aplicações residentes no chip, como é o caso da comparação de im‑
pressões digitais ou da gestão de dados no chip.
Para além do Cartão em si, a INCM é um parceiro muito diferencia‑
do para a AMA em vários domínios da segurança, nomeadamente
com o alojamento da nova infraestrutura associada à Chave Móvel
Digital, também ela em fase de evolução
Estou plenamente convencido que os próximos anos nos trarão no‑
vos desafios e novos projetos para mantermos e estreitarmos ainda
mais este profícuo relacionamento.
[M] É comum dizer-se que, atualmente, vivemos na sociedade da
informação e do conhecimento, dominada pelas Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC); no entanto, ainda há em Portugal
muitas pessoas com pouca ou nenhuma capacidade em lidar com
as tecnologias digitais. Extinguir serviços físicos, substituindo
‑os por serviços digitais, não contribui para aumentar ainda mais a
infoexclusão?
[PD] Não é de todo verdade que os serviços físicos estejam a ser
extintos e substituídos por serviços digitais. Diria sim que os servi‑
ços físicos estão a ser complementados, e enriquecidos, com novos
modelos de serviço de atendimento digital. Na verdade, julgo que
a harmonização e articulação entre serviços físicos tradicionais e
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novas formas de proximidade nunca foram tão intensas como ago‑
ra, quer ao nível do Estado Central, quer ao nível da Administração
Local.
Vejamos por exemplo a Rede de Espaços do Cidadão, atualmente
já com cerca de 400 pontos de atendimento em todo o território
nacional, e que tem levado um vasto leque de serviços públicos a
pontos do território onde anteriormente não eram sequer presta‑
dos. O exemplo mais emblemático é talvez a renovação da carta de
condução, onde um cidadão era obrigado a deslocar-se à sua capi‑
tal de distrito, com deslocações de dezenas ou mesmo centenas de
quilómetros, e que hoje pode fazer num Espaço do Cidadão da sua
freguesia.
Mas note-se que este tipo de modelos é precisamente o que permite
uma complementaridade virtuosa entre os novos serviços digitais
e os níveis de proximidade que permitem acautelar as necessida‑
des dos mais infoexcluídos. O modelo assenta numa base já ins‑
talada de atendedores de proximidade, muitas vezes trabalhadores
de municípios ou freguesias, formados pela AMA para o efeito, que
possam levar as plataformas digitais, disponíveis online, a todos os
cidadãos, independentemente da sua autonomia digital.
Não existe por isso uma pura substituição dos serviços físicos pelos
digitais. Isso teria sempre um impacto imediato de infoexclusão. O
caminho que está a ser trilhado é precisamente o oposto: aprovei‑
tar a infraestrutura tecnológica, e de comunicações, para assegurar‑
mos níveis de proximidade cada vez maiores.
[M] A iliteracia digital faz parte das preocupações da AMA?
[PD] Sem qualquer dúvida! Enquanto promotores por excelência da
modernização administrativa e da desburocratização, e consideran‑
do o papel cada vez mais fulcral das TIC nessa missão, a literacia
digital assume-se como uma prioridade quotidiana e permanente
para a AMA.
Temos vindo nos últimos anos a reforçar as nossas atividades e ini‑
ciativas de comunicação, com o intuito de conseguirmos chegar aos
públicos-alvo onde a infoinclusão é uma prioridade. Neste domínio
temos vindo a criar algumas campanhas de divulgação na Rede das
Lojas do Cidadão por forma a promover alguns dos novos serviços
digitais que têm sido lançados.
Temos também dedicado muita atenção às questões da usabilidade
e da acessibilidade dos serviços digitais da Administração Pública
por forma a garantir níveis crescentes de acesso e utilização por
parte de todos os setores da sociedade. Estamos aliás a desenvolver
normas e guidelines, transversais à Administração Pública, que ma‑
ximizem a experiência de utilização dos sites públicos e facilitem
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a adoção para quem está agora a começar a usar serviços digitais.
Mas mais importante ainda é a nossa constante preocupação com a
formação e a proximidade. Voltando ainda aos Espaços do Cidadão,
veja-se que o modelo de atendimento que desenhámos é totalmente
pensado na pedagogia e na infoinclusão. Este atendimento é sem‑
pre feito com ecrã duplo, para que o cidadão possa aprender a utili‑
zar o serviço digital e para que possa, mais tarde e autonomamente,
aceder por si aos serviços online que pretende utilizar. E se é ver‑
dade que estas medidas podem ser pouco eficazes para um cidadão
totalmente afastado do mundo digital, podem, por outro lado, ser
absolutamente decisivas para quem está apenas receoso ou a dar os
primeiros passos na utilização das TIC.
[M] A AMA é responsável pela gestão e desenvolvimento das redes de
lojas e espaços para os cidadãos e para as empresas. A tendência é para
aumentar ou reduzir o número destes espaços físicos, tendo em conta
o número crescente de portugueses que já possuem ligação à Internet
em casa, bem como o número de cidadãos e empresas nacionais
que já usam a Internet para interagir com organismos, entidades e
autoridades públicas?
[PD] O nosso objetivo é o de gerir e manter uma rede de serviços pú‑
blicos eficaz e sustentável, quer ao nível presencial, quer no plano
digital. Naturalmente que a gestão destas redes é dinâmica e varia
muito no território nacional. Se é verdade que existe uma população
urbana cada vez mais autossuficiente no consumo de serviços digi‑
tais, não é menos verdade que continuamos a ter uma considerável
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percentagem de portugueses para os quais é importante a presença
de um interlocutor humano que os auxilie na interação com os ser‑
viços da administração central ou local. Interessa, no entanto, que
este interlocutor humano tenha a sua tarefa cada vez mais facilita‑
da, através de serviços mais simples e menos burocratizados.
Embora nos pareça inequívoco que a tendência de longo prazo pas‑
sará pela substituição gradual de certos canais físicos por canais
remotos, no imediato assistimos à criação muito eficaz de mecanis‑
mos de proximidade, seja em municípios ou em freguesias. Já no
1.º semestre deste ano abriram quatro novas Lojas do Cidadão (em
Mafra, Sardoal, Cacém e Valongo), todas com muito boa recetivida‑
de por parte das populações locais.
[M] À semelhança das Lojas do Cidadão, que centralizam serviços de
várias entidades num único espaço, o Portal do Cidadão prossegue
a mesma filosofia online. A simplificação administrativa ao nível
do governo eletrónico implica centralizar a informação e reduzir o
número de portais e websites de diferentes entidades e organismos da
Administração Pública?
[PD] Diria que implica acima de tudo uma maior articulação entre as
várias portas de entrada dos cidadãos e das empresas com o mun‑
do digital da Administração Pública, de forma a ser possível gerir
e manter atualizado o manancial de informação pública existente.
A centralização não é o único caminho e em certas situações pode
nem sequer ser o caminho mais eficiente. Diria que o caminho pas‑
sa primeiro por uma maior capacidade de planeamento, e articula‑
ção, na hora de desenvolver novos serviços digitais. Nesta maté‑
ria, o contributo do programa SIMPLEX é determinante dado que
tem como preocupação central a devida articulação entre vários
stakeholders de ministérios e áreas diferentes.
A meu ver, há dois passos fundamentais que devem ser melhora‑
dos: a utilização de serviços transversais e a adoção de um código
comum de usabilidade e de navegação.
Na utilização de serviços transversais é fundamental promover e
disseminar a reutilização de serviços já disponíveis. Na AMA temos
desenvolvido e enriquecido a Plataforma de Interoperabilidade da
Administração Pública (a iAP), precisamente como forma de facili‑
tar a reutilização de serviços. Temos também promovido os meca‑
nismos de identificação eletrónica, generalizando o mecanismo de
single sign-on (SSO) nos vários sites públicos, por forma a facilitar o
acesso dos cidadãos e das empresas aos vários portais.
Mas é igualmente crucial desenvolver e adotar métodos mais harmo‑
nizados de usabilidade e de navegação. Sendo a literacia digital uma
prioridade na Administração Pública, é fundamental termos sites
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simples de interagir e níveis de usabilidade muito avançados para fa‑
cilitar a adesão por parte de pessoas menos preparadas para o efeito.
[M] A cibersegurança é uma das grandes preocupações das sociedades
contemporâneas. Os indivíduos e as organizações podem confiar
plenamente numa Administração Pública digital e desmaterializada?
[PD] Certamente que sim, até porque a segurança de informação
tem estado no topo das prioridades da AMA, bem como das restan‑
tes entidades da Administração, nas suas diferentes iniciativas TIC
e de transformação digital.
Veja-se, por exemplo, o Plano Global Estratégico para as TIC que
permitiu, entre outras iniciativas, a criação, instalação e operacio‑
nalização do Centro Nacional de Cibersegurança, ou o aprofunda‑
mento e melhoria das condições de operação do Sistema de Certifi‑
cação Eletrónica do Estado (SCEE).
Mas a segurança carece de investimento contínuo. Na nova Estraté‑
gia Nacional TIC (recentemente estipulada pela RCM n.º 33/2016)
iremos aprofundar e alargar o enfoque na cibersegurança e na ga‑
rantia de uma Transformação Digital com elevados níveis de con‑
fiança e segurança para uma utilização massiva por parte dos nos‑
sos cidadãos e das nossas empresas.
[M] Este ano foi recuperado o Programa SIMPLEX, que, no passado, levou
à implementação de diversas medidas de simplificação e modernização
administrativa, como o cartão de cidadão, a empresa na hora ou o
licenciamento zero. Qual o papel da AMA no âmbito desse Programa?
[PD] A AMA tem um duplo papel no Programa SIMPLEX +. Primei‑
ro na fase de conceção e acompanhamento do programa, bem como
na avaliação do impacto das suas medidas. Em segundo lugar com‑
pete também à AMA implementar e coordenar os trabalhos neces‑
sários a algumas medidas transversais à Administração Pública.
Na fase de elaboração do Programa SIMPLEX + 2016, a AMA
participou na organização da Volta SIMPLEX, em que, duran‑
te quatro meses, foram percorridos mais de 10 000 km, fo‑
ram ouvidas mais de 2000 pessoas e registaram-se mais de
1400 participações de cidadãos e empresários. A AMA foi ain‑
da parte ativa na gestão dos canais digitais do SIMPLEX+,
das redes sociais ao site SIMPLEX + (www.simplex.gov.pt).
No âmbito da monitorização do Programa compete à AMA apoiar o
Governo na antecipação dos obstáculos ou desvios à concretização
das 255 medidas previstas para 2016, avaliando ainda o impacto
das medidas de simplificação administrativa, quer na medição da
satisfação dos utentes, quer na medição da redução de encargos
administrativos.
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[M] Uma Administração Pública mais simples e moderna pode
contribuir para atrair investimento e aumentar a competitividade das
empresas e do País?
[PD] Certamente. É essa a nossa ambição e, ao mesmo tempo, o de‑
safio de todos os dias: contribuir para diminuir os encargos desne‑
cessários sobre as empresas, fazendo com que possam alocar mais
tempo e recursos às suas atividades empresariais de maior valor
acrescentado. Cada minuto que uma empresa passa a interagir com
a Administração Pública para o cumprimento de atividades buro‑
cráticas evitáveis é um minuto que não está a dedicar ao seu próprio
desenvolvimento.
A simplificação administrativa e a modernização dos serviços pú‑
blicos, nomeadamente com o recurso às TIC, é uma das principais
alavancas que temos ao nosso dispor para facilitar o processo de
criação e crescimento das empresas. Desta forma, um país com ser‑
viços mais eficientes, simples e desburocratizados é um país inva‑
riavelmente mais atrativo para se fazerem novos negócios e assim
ajudar a captar investimento estrangeiro.

Por outro lado, temos naturalmente a nosso cargo a execução de
várias medidas transversais à Administração Pública, como a orga‑
nização de serviços por eventos de vida, a concentração de pontos
de contacto num único local, ou a potenciação da reutilização da
informação já na posse da Administração Pública.
[M] Entre as medidas incluídas no novo SIMPLEX, quais poderão vir ter
maior impacto na vida dos cidadãos e das empresas?
[PD] O Programa SIMPLEX+ terá um impacto decisivo na simplifi‑
cação da interação do cidadão com a Administração pela sua abran‑
gência e pelo efeito conjunto das suas 255 medidas, destinadas quer
a cidadãos, quer a empresas, incluindo entidades da Administração
Pública. O efeito conjunto de todas estas medidas irá sem dúvida
agilizar muito o funcionamento do País.
O impacto concreto serão os cidadãos e as empresas a testemunhá‑
-lo e a dizerem-nos. Mas a abrangência é muito grande. Para os ci‑
dadãos vai desde a Saúde (com o Nascer Cidadão com Médico de
Família) à Educação (com a Escola 360˚), passando por exemplo
pelas Finanças (com o IRS Automático). Nas empresas há também
muitas novidades previstas, desde as áreas de licenciamento (com o
Título Único Ambiental) às necessidades de prestação de informa‑
ção (Declarações de Remunerações à Segurança Social Interativa).
Mas estes são meros exemplos de um Programa cujo verdadeiro
impacto advirá da sua abrangência e polivalência.

[M] Quais são os grandes desafios que a AMA tem neste momento pela
frente?
[PD] Os desafios da AMA prendem-se naturalmente com a senda da
modernização e transformação digital num ambiente muito dinâmi‑
co a vários níveis: demográfico e cultural, organizativo e tecnológico.
Em primeiro lugar assume-se como um desafio prioritário a identi‑
ficação de soluções que promovam a inclusão, o crescimento sus‑
tentado e continuado da literacia digital e a eliminação de barreiras
territoriais e culturais na utilização eficiente e eficaz dos serviços
públicos digitais.
É também um desafio crescente a harmonização e adoção de solu‑
ções transversais a toda a Administração Pública, central e local,
que permita a utilização eficiente de recursos, a rápida dissemi‑
nação de boas práticas, e a capacidade de fazer uso das inovações
bem-sucedidas em outros organismos do setor público. Num mun‑
do cada vez mais rápido é muito importante um bom planeamento
e uma boa coordenação de projetos para se garantir um desenvol‑
vimento harmonioso de novos serviços entre múltiplas entidades.
Finalmente, e como não poderia deixar de ser, numa organização
de grande pendor tecnológico como a AMA, é desafio permanente
a atualização do conhecimento e o acompanhamento da evolução
tecnológica, por forma a darmos as melhores respostas às necessi‑
dades da população e do tecido empresarial.
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DIRETIVA COMUNITÁRIA NIS

SEGURANÇA
DE INFORMAÇÃO
E REDES

O

s incidentes de segurança podem ter diferentes origens, in‑
cluindo falhas técnicas, erros involuntários, desastres naturais
ou ataques maliciosos, que podem provocar interrupções do
fornecimento de serviços essenciais como eletricidade, água,
cuidados de saúde ou transportes, as chamadas infraestruturas
críticas. Para União Europeia (UE), é fundamental ajudar a evi‑
tar estes incidentes e fornecer uma resposta mais eficiente, caso venham a
ocorrer.

Face a este enquadramento, a Comissão, o Parlamento e o Conselho Euro‑
peus formularam, em 6 de julho de 2016, a primeira legislação a nível da
União Europeia sobre cibersegurança — a Diretiva relativa à Segurança de
Informação e Redes (NIS) — que tem como prioridade proteger os sistemas
de informação que possam comprometer os serviços básicos dos europeus.
Os Estados membros têm, a partir do passado mês de agosto, 21 meses para
transpor este normativo para a respetiva legislação nacional, a que acrescem
6 meses para identificar os operadores de serviços essenciais.
As medidas legais compreendidas nesta norma visam aumentar o nível glo‑
bal de cibersegurança na UE, de forma a garantir:
A preparação dos Estados membros, obrigando-os a ser devidamente equi‑
pados, por exemplo, através de uma equipa Computer Security Incident Response (CSIRT) e de uma autoridade nacional competente (NIS);
A cooperação entre todos os Estados membros, através da criação de um
grupo de cooperação, de molde a apoiar e facilitar a cooperação estratégica
e do intercâmbio de informações entre os Estados membros. Para o propó‑
sito deverá ser criada uma rede CSIRT, a fim de promover uma cooperação
operacional rápida e eficaz sobre incidentes de segurança cibernética espe‑
cíficos e a partilha de informação sobre os riscos;
Uma cultura de segurança em todos os setores que são vitais para a nos‑
sa economia e sociedade, designadamente os que dependem fortemente
das TIC. As empresas destes setores que forem identificadas pelos Estados
membros como operadores de serviços essenciais terão que tomar medidas
de segurança adequadas e notificar incidentes graves à autoridade nacional
competente. A “novidade” está ao nível dos provedores de serviços digitais
(motores de busca, serviços de computação em nuvem e mercados online),
os quais terão, igualmente, de cumprir os requisitos de segurança e de noti‑
ficação ao abrigo da nova diretiva.
Estratégia da União Europeia
A estratégia da UE no domínio da cibersegurança baseia-se, pois, no binó‑
mio prevenção e resposta a ataques e ou perturbações que afetem os siste‑
mas digitais dos seus Estados membros, contribuindo para a Agenda Digital
europeia, a qual visa ajudar os cidadãos e empresas a tirar o máximo partido
das TIC.
Desta forma, a introdução de medidas coerentes de gestão de riscos e o im‑
perativo da comunicação sistemática dos incidentes, compreendidos nesta
diretiva, deverão contribuir para uma maior fiabilidade e resiliência dos se‑
tores que assentam em sistemas informáticos.
Importa ainda referir que, complementarmente, a CE irá lançar este ano uma
parceria público-privada sobre cibersegurança, conforme foi anunciado na
estratégia para o Mercado Único Digital em maio último.
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KAÏZEN
Gestão da mudança num programa de melhoria contínua
A implementação de um programa de melhoria
contínua é muito mais do que otimizar proces‑
sos e definir métodos; passa por alterar a forma
de pensar e isso implica pensar a respeito da
mudança.
Como todos sabemos, as pessoas têm hábitos e as
organizações têm rotinas. Promover a gestão da
mudança nas organizações é talvez o maior desa‑
fio na implementação de programas de melhoria
contínua. A base de um programa bem-sucedido
deve ser, como em tudo, o respeito pelas pessoas;
no entanto, mesmo tendo este respeito como pi‑
lar central, há alguns problemas que são comuns
num processo de gestão de mudança, como:
— As razões, objetivos e benefícios da mudança
não chegam a todos da mesma forma, ou chegam
distorcidos e incompletos, havendo espaço para
mal-entendidos e para que se suponham moti‑
vações, intenções negativas e ocultas por trás da
mudança;
— As chefias intermédias não concordam, ou
não compreendem, a importância da mudança
e, ativamente ou por omissão, dificultam a sua
implementação;
— A cultura da organização ou o perfil das equi‑
pas não estão ainda prontos para a mudança
planeada;
— O impacto é diferente em diferentes áreas da
organização, com diferentes ritmos de sucesso de
implementação.
O sucesso de um processo de gestão de mudan‑
ça está relacionado com a comunicação, o alinha‑
mento na melhoria/mudança contínua e a prática
diária.
Comunicação
É necessário que esta seja concisa e clara a cada
etapa do programa, desde as fases iniciais de
diagnóstico dos problemas, à definição do plano
de ações, à formação de todos os colaboradores

até à implementação das novas rotinas e proces‑
sos. Esta comunicação aberta e que tem como
objetivo esclarecer qualquer dúvida facilita o en‑
volvimento dos colaboradores e a motivação des‑
tes e aumenta a probabilidade de sucesso. É im‑
portante que todos se sintam envolvidos nas
tomadas de decisão e no crescimento contínuo da
organização.
Alinhamento na melhoria/mudança continua
Aliada a uma boa comunicação é importante criar
uma rotina de mudança e de melhoria contínua
nos colaboradores. Tratando-se de um programa
de melhoria contínua é importante que todos per‑
cebam que nada é definitivo e que tudo está su‑
jeito a melhoria. Até as melhorias que são imple‑
mentadas devem ser encaradas como provisórias,
na medida em que haverá sempre possibilidade
de as melhorar.
Há quatro passos que, se praticados continuamente
e comunicados adequadamente, aumentam a pro‑
babilidade de sucesso neste tipo de programas.
São eles:

1.
Porque é que a mudança

1.

é importante?

4.

É possivel
melhorar?

2.

Mudança numa

2.
O que melhora

CULTURA LEAN

no meu trabalho?

4.

3.

3.

Qual a área de
influência?

1 — Porque é que é importante mudar num contex‑
to geral da organização. Quais são as mais-valias

para a empresa e quais as consequências do su‑
cesso, ou não, desta mudança?
2 — Na segunda fase é importante que todos os
colaboradores percebam o que é que esta mudan‑
ça lhes trará de bom individualmente, a cada um
deles. Como é que esta mudança lhes pode me‑
lhorar o trabalho diário?
3 — O respeito pelas pessoas leva-nos a perceber
que as pessoas mais qualificadas para identificar
e sugerir melhorias nos processos são as pessoas
que trabalham diariamente neles. Por isso o pas‑
so 3 é sobre definir a área de influência que repre‑
senta a parte da mudança que pode ser influen‑
ciada pelas pessoas envolvidas na mudança.
4 — O quarto passo significa melhorar a mudan‑
ça. Ou seja, estar aberto a que a mudança que se
quer fazer possa ser melhorada pelos intervenien‑
tes nos processos. Ter esta abertura leva a que se
passe a mensagem de que tudo pode ser melhora‑
do e que os intervenientes nos processos da em‑
presa são as pessoas indicadas para o fazer.
A prática diária
A verdade é que nós podemos dizer que concor‑
damos e aceitamos as melhorias em reuniões ou
ações de formação mas a realidade é que na maio‑
ria dos casos acabamos por voltar aos hábitos que
nos são mais comuns e às rotinas que temos vin‑
do a praticar durante anos.
Fazemos porque sempre foi feito assim. O desa‑
fio é repensarmos o que temos feito de forma a
perceber se há por onde fazer melhor. A missão
dos agentes da mudança é desafiar as pessoas a

questionarem o que podem melhorar no seu local
de trabalho, sabendo que por vezes, para que haja
melhoria, é necessário quebrar rotinas organiza‑
cionais. A única forma de desenvolver energia po‑
sitiva é criar equipas que tenham força suficiente
para minimizar os que querem gerar entropia.
Se praticado diariamente, com apoio, estes com‑
portamentos criam um novo conjunto de hábitos
com foco na melhoria. Cada colaborador torna-se
um líder com capacidade de passar esta nova cul‑
tura aos colegas.
COMPROMISSO
COM A MUDANÇA

Partes interessadas sabem que a
mudança é eminente, mas não
sabem os benefícios da mudança.

Têm uma atitude positiva em relação
à mudança e sobre o que os vai afetar,
e estão preparados para tentar.

Podem explicar o impacto
da mudança neles e na
organização.

Vão liderar a mudança e fazer de
tudo para que esta funcione e
produza os benefícios esperados.

Formas de reconhecimento ajudam a motivar al‑
guns colaboradores e a impulsionar algumas von‑
tades mas não há ferramenta mais poderosa que a
prática diária para criar novos hábitos positivos e
uma melhoria contínua diária.
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EXPOSIÇÃO
«O Futuro» visto pelas crianças
em exposição no Museu do Dinheiro
Depois de ter passado pela Festa da Ilustração de Setúbal, onde foi exibida
pela primeira vez, a exposição «O Futuro — desenhos de moedas de alunos
das escolas de Setúbal» esteve patente no Museu do Dinheiro, em Lisboa, de
15 de julho a 10 de setembro.
A mostra reuniu 94 desenhos selecionados pelo júri do concurso «Desenhar
a Moeda», uma iniciativa promovida pela INCM, em parceria com a Câmara
Municipal de Setúbal, com o intuito de sensibilizar o universo escolar para a
riqueza cultural, patrimonial e artística da moeda, e que envolveu oito esco‑
las dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico daquele concelho na criação de uma
moeda de 5 Euros sobre o tema «O Futuro».
O desafio colocado a alunos e professores procurou um olhar original, não
erudito, para uma moeda que fará parte do Plano de Moedas Comemorati‑
vas de 2017. Um desafio respondido com êxito pelas crianças e jovens de
Setúbal, conforme foi possível verificar através da criatividade, qualidade e
originalidade dos trabalhos exibidos no Museu do Dinheiro.
Apresentação do livro Cara ou Coroa
Durante a inauguração da exposição, no dia 14 de julho, houve ainda lugar
à apresentação do livro infantojuvenil Cara ou Coroa? Pequena História da
Moeda, a cargo de Ricardo Henriques, autor dos textos, André Letria, da editora
Pato Lógico, e Duarte Azinheira, diretor da Unidade de Publicações da INCM.
O evento contou ainda com a participação de Eugénio Gaspar, diretor do
Departamento de Serviços de Apoio do Banco de Portugal, e de Rodrigo
Lucena, vogal do conselho de administração da INCM.
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OBJETOS COM HISTÓRIA
Morabitino de D. Sancho II

O

morabitino foi a primeira moeda de ouro cunhada no Reino de
Portugal no século xii. Embora se trate de uma moeda de inspi‑
ração islâmica — a designação deriva da palavra árabe al-murabitun, nome da dinastia que governou o norte de África e a
Península Ibérica nos séculos xi e xii —, esta moeda mostra,
numa combinação única de imagem e texto, os símbolos que
apontam para a integração do Reino de Portugal na Cristandade Europeia.
Os primeiros morabitinos foram cunhados durante os reinados de D. San‑
cho I e D. Afonso II, mas este que aqui se apresenta é já do reinado de D. San‑
cho II. A sua cunhagem deve ter ocorrido entre 1223 e 1248, sendo contempo‑
rânea das últimas décadas da guerra de reconquista do Alentejo e do Algarve
ao Islão. Trata-se de uma moeda que correu, a par de outras de baixo valor,
como o dinheiro, batido em bolhão. O morabitino valia 180 dinheiros, sen‑
do utilizado em transações que exigiam grandes montantes pecuniários ou
mesmo como um instrumento de soberania e propaganda ao serviço do rei.
O morabitino de D. Sancho II apresenta no anverso a figura do rei a cavalo, à
direita, com coroa e espada na mão direita, e, no reverso, o escudo das quinas,
armas do Reino de Portugal, cantonado por três estrelas de sete pontas e uma
cruz. Os letreiros dizem MONETA DOMINI SANCII/REGIS PORTVGA‑
LENSVM (Moeda do Senhor Sancho/Rei dos Portugueses). É interessante

que estes letreiros apresentem D. Sancho II como “Rei dos Portugueses” e
não como “Rei de Portugal”: a moeda reflete um momento da história do País
em que ainda está em curso o processo que levaria à construção de uma ideia
nacional de Monarquia e à definição das fronteiras do Reino.
D. Sancho II subiu ao trono num clima marcado pela contestação interna.
O rei viu-se envolvido em graves contendas com os bispos de Braga, Porto
e Lisboa, a respeito do robustecimento dos direitos régios contra os inte‑
resses eclesiásticos. As guerras com o Islão, ocorridas no Alentejo, foram
protagonizadas pela Ordem de Santiago. Fragilizado e contestado pela Sé
Apostólica, D. Sancho II foi excomungado na sequência da promulgação de
uma bula. A ação dos seus opositores, a começar pelo irmão Afonso, conde
de Bolonha, agravou o clima de instabilidade e conduziu ao isolamento po‑
lítico do monarca. Após ter resistido alguns anos à guerra civil, D. Sancho II
refugiou-se em Castela, onde morreu, na condição de rei inútil.
Embora o Museu Casa da Moeda possua vários morabitinos, a peça datada
do reinado de D. Sancho II é única no mundo. Encontra-se atualmente ex‑
posta, em lugar de destaque, no Museu do Dinheiro, e pode ser visitada por
todos aqueles que pretendem vir a conhecer aquela que é, sem dúvida, uma
das mais emblemáticas moedas da coleção da Imprensa Nacional–Casa da
Moeda.
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CONCURSO

PRÉMIO INTERNACIONAL

100 Anos do Nascimento de Vergílio Ferreira assinalados
com medalha de Hugo Maciel
O escultor Hugo Maciel foi o vencedor do con‑
curso para a criação do desenho da Medalha Co‑
memorativa dos 100 Anos do Nascimento de Ver‑
gílio Ferreira, uma competição organizada pela
INCM e aberta a todos os cidadãos dos países de
língua oficial portuguesa e da União Europeia.
O júri, composto por um representante da Facul‑
dade de Belas-Artes de Lisboa, um representante
da Delegação Portuguesa da FIDEM (Fédération
Internationale de Médaille d’Art) e um represen‑
tante da INCM, após analisar os projetos a concur‑
so, elegeu, por unanimidade, o trabalho de Hugo
Maciel, realçando «a qualidade estética, a criati‑
vidade e a exequibilidade técnica da proposta».
De acordo com o autor, a medalha procura repre‑
sentar, «através de uma composição de opostos,
a dualidade presente na escrita e no pensamento
de Vergílio Ferreira: a relação entre vida e morte,
entre sujeito e coletivo, o absurdo da vida, a in‑
compreensão do eu e da realidade».
No anverso, «o retrato do escritor surge modelado
central na composição, de expressão austera, divi‑
dido pelo corpo da medalha», onde se compreende
um «deslocamento» que, nas palavras de Hugo Ma‑
ciel, remete para «a inquietação do escritor da exis‑
tência enquanto sujeito, daquilo que é ou não real».
No reverso, Hugo Maciel parte da mesma ideia de
dualidade mas, ao contrário do anverso, que refle‑
te uma oposição, «representa um envolvimento,
com a modelação de dois volumes que confluem
para o centro, simbolizando a procura do autor
não só a questionar a existência humana, mas a
compreensão dessa inquietação através de uma
reflexão subjetiva constantemente expressa em
algumas das suas obras literárias».
A medalha será produzida em bronze, tendo por
base o modelo criado por Hugo Maciel, e terá
uma emissão limitada a 50 exemplares.

Moeda alusiva às Colchas de Castelo
Branco eleita Moeda de Prata do Ano

A

moeda dedicada às Colchas de Castelo Branco, da autoria dos
escultores Isabel Carriço e Fernando Branco, que integra a
série de moedas de coleção Etnografia Portuguesa, foi eleita
Moeda de Prata do Ano (2015) pelo júri do concurso interna‑
cional Coin Constellation.
O galardão foi anunciado em Moscovo, no dia 22 de setembro,
durante a cerimónia de entrega dos prémios da 10.ª edição daquela compe‑
tição internacional.
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Estiveram a concurso mais de 240 moedas, em 9 categorias, bem como
21 séries de moedas, emitidas em 2015 e apresentadas por 44 participantes
oriundos de 29 países, que foram avaliadas por um júri internacional com‑
posto por peritos dos maiores museus, casas leiloeiras, associações numis‑
máticas e media da especialidade.
A moeda premiada é cunhada em prata com acabamento proof e tem a par‑
ticularidade de ser a primeira moeda portuguesa pintada, graças à inserção
de cor no motivo representado numa das faces, numa alusão ao bordado ori‑
ginal que serviu de inspiração aos escultores.

Com valor facial de 2,50 euros, a moeda Colchas de Castelo Branco conta
com uma emissão limitada a 2500 exemplares em prata e 2500 exemplares
em ouro, com acabamento proof, e 100 mil exemplares em cuproníquel com
acabamento normal.
Esta moeda faz parte da série Etnografia Portuguesa, criada pela INCM em
colaboração com o Museu Nacional de Etnologia, de forma a dar relevo a al‑
guns elementos da cultura popular e tradicional que compõem a identidade
portuguesa.
Além da moeda agora premiada, fazem parte da série Etnografia Portuguesa
moedas alusivas às Arrecadas de Viana do Castelo e aos Jugos (Cangas) do
Noroeste do País, emitidas respetivamente em 2013 e 2014. Para novembro
deste ano está prevista a emissão de uma moeda dedicada ao Figurado de
Barcelos.

produtos
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MOEDA SOLIDÁRIA
Moeda Lince Ibérico — Série Espécies
Ameaçadas

Ilustração de Tiago
Albuquerque

Para além da moeda, a INCM preparou a edição de um livro infantojuvenil
dedicado ao lince ibérico, que integra o programa educacional do Museu
Casa da Moeda e que possui também uma vertente solidária
Esta edição, preparada em colaboração com a editora Pato Lógico, com su‑
pervisão da bióloga Luísa Ferreira Nunes, conta com textos de Maria João
Freitas e ilustrações de Tiago Albuquerque, contribuindo assim para sensi‑
bilizar a sociedade, em especial o público mais jovem, para as causas ecoló‑
gicas, da biodiversidade e da proteção do ambiente.
Por cada exemplar vendido desta obra, o Fundo Ambiental para a Conserva‑
ção da Natureza e da Biodiversidade receberá o contributo de 1 euro.

A

INCM criou uma nova série de moedas de coleção intitulada
Espécies Ameaçadas com o intuito de promover o conheci‑
mento e a conservação das espécies em perigo da fauna e flora
nacionais, um património natural que urge preservar.
A primeira moeda desta série, com emissão prevista para o dia
12 de outubro, é dedicada ao lince ibérico, o felino mais amea‑
çado do mundo e o carnívoro mais ameaçado da Europa.
Esta moeda, com assinatura do escultor Luís Valadares, possui o valor facial
de 5 euros e conta com uma emissão limitada a 2500 exemplares em prata
com acabamento proof e 75 000 exemplares em cuproníquel com acaba‑
mento normal.
Moedas e livros «solidários» com a natureza
Parte da receita da moeda lince ibérico irá reverter para o Fundo Ambiental que
integra o Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade, gerido
pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), que receberá
o contributo de 2,50 euros por cada moeda de acabamento especial vendida.
No caso das moedas de acabamento normal, 50 % da diferença entre os cus‑
tos de produção e o valor facial das moedas efetivamente colocadas junto do
público terão também como destino aquele Fundo, conforme estipulado na
portaria que aprovou a emissão.

O Lince ibérico (Lynx pardinus)
Peso médio:
Machos — 12 kg
Fêmeas — 9 kg
Comprimento: 50 cm a 70 cm
Altura: 85 cm a 100 cm
Ilustração de Luísa Ferreira
Nunes

A destruição do seu habitat natural e a diminuição da sua presa principal,
o coelho-bravo, que representa cerca de 85 % da sua alimentação, causadas
sobretudo pela ação do homem, conduziram ao declínio acentuado das po‑
pulações de linces na Península Ibérica.
Atualmente, a espécie está classificada como criticamente em perigo, exis‑
tindo apenas cerca de 200 linces ibéricos na natureza.
Apesar dos esforços que têm sido feitos para a sua reintrodução no nosso
território, a conservação do lince em Portugal e na Península Ibérica de‑
pende sobretudo recuperação do seu habitat, que é da responsabilidade de
todos nós.
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LIVROS

A

INCM e o Plano Nacional de Leitu‑
ra cruzam desígnios e sinergias na
promoção da língua portuguesa e da
leitura, e por inerência na elevação
dos níveis cultural e de literacia dos
portugueses, particularmente das
gerações mais jovens, contribuindo assim para o
desenvolvimento social da nossa sociedade.
Numa sociedade de conhecimento, cada vez mais
competitiva e exigente, a leitura é o pilar essencial
para a aquisição de competências indispensáveis,
que permitam não só a realização individual como
a participação ativa na construção de uma plena ci‑
dadania, capaz de enfrentar os desafios vindouros.
A lista do Plano Nacional de Leitura apresenta
um corpus, selecionado pelos especialistas do seu
grupo de trabalho, contemplando as diferentes
necessidades, interesses e competências dos mais
diversos leitores, tendo presente diversos crité‑
rios, como sejam «o mérito literário das obras,
bem como a sua qualidade estética, a revisão grá‑
fica da edição e, no caso dos livros de autores de
língua estrangeira, o rigor da tradução.»
Na atualização de 2016 foram incluídos 14 novos
títulos com a chancela INCM — sendo alguns de
dupla chancela, fruto de parcerias com terceiros —
que se associam aos 6 anteriormente fixados, des‑
tacando-se a diversidade de categorizações abran‑
gidas, e que aqui se apresentam.
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NÃO HÁ VOZES NÃO HÁ PRANTOS
Autor: Mário de Carvalho
Coleção: Teatro INCM/SPA (em parceria com a Sociedade Portuguesa de
Autores)
Recomendação: leitura autónoma — 3.º ciclo
Não Há Vozes Não Há Prantos remete-nos para uma «cidade indeterminada
de um tempo indeterminado, de uma vaga antiguidade, porventura oriental»
mas à medida que o enredo se consolida verifica-se que o cenário é universal
e intemporal e a trama plausível de ser replicada em qualquer relacionamen‑
to social.
De cariz irónico, este é um relato comportamental de “súbditos cumprido‑
res”, naturalmente bajuladores e obedientes, e que assim alimentam o poder
instalado, em nome da preservação da posição social e benefícios inerentes.

A TEIA
Autor: Hélia Correia
Coleção: Teatro INCM/SPA (em parceria com a Sociedade Portuguesa de
Autores)
Recomendação: leitura autónoma — 3.º ciclo
Peça galardoada com o Grande Prémio de Teatro Português SPA/Teatro
Aberto, 2013

AS TORRES MILENÁRIAS
Autor: Urbano Tavares Rodrigues
Coleção: Teatro INCM/SPA (em parceria com a Sociedade Portuguesa de
Autores)
Recomendação: sugestões de leitura — ensino secundário
As Torres Milenárias, para além de uma criação dramática de excelência, en‑
carna em si a tipologia de um estudo comportamental, individual e coletivo,
perante a duplicidade ordem versus caos. Como cenário temos um grupo de
burgueses e uma conjuntura paradoxal — uma incursão de extraterrestres no
planeta Terra — e como enredo uma exploração e desenvolvimento do com‑
portamento reacional face à adversidade extrema, num exercício revelador
da verdadeira essência individual.

MAIO DE 58
Autor: António Torrado
Coleção: Teatro INCM/SPA (em parceria com a Sociedade Portuguesa de
Autores)
Recomendação: sugestões de leitura — ensino secundário
«Maio de 58 é uma peça histórica. O título o diz, atraindo o candidato a leitor
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que julgará que a alusão ao maio francês de 1968 não terá sido inocente.
E não foi mesmo!»
Esta comédia dramática tem como cenário uma caduca estância termal, no
Portugal rural de 1958, mais precisamente em maio e junho, e retrata com
proximidade o impacto do período eleitoral que agitou Portugal e o regime
instalado.
Alie-se a este cenário uma série de peculiares personagens e o registo final
é uma peça de exceção, tanto ao nível literário como na contextualização da
nossa história recente.

A SEREIA
Autor: Camilo Castelo Branco
Coleção: Edição Crítica de Camilo Castelo Branco
Recomendação: sugestões de leitura — ensino secundário
Neste eterno clássico da literatura portuguesa, A Sereia, Camilo elege duas
realidades antagónicas: o amor e o conflito, que sincronamente convivem
através da narrativa intensa, apaixonada e apaixonante, tão característica do
autor.
A presente edição, da responsabilidade de Ângela Correia e Patrícia Fran‑
co, acrescenta à genialidade do autor o rigor crítico e notas que contribuem
para um olhar científico da obra e do seu autor, e que se colocam a par da
íntima experiência da leitura.
«Uma noite na ópera, a primeira que houve no Porto, e suas consequências.
Mais que a sentimentalidade amorosa, a exposição do poder paterno: aus‑
tero e intransigente, cruel e violento, ao cabo encurralado e destroçado. Um
livro implacável.»

O DEMÓNIO DO OURO
Autor: Camilo Castelo Branco
Coleção: Edição Crítica de Camilo Castelo Branco
Recomendação: sugestões de leitura — ensino secundário
O Demónio do Ouro é um romance concebido «em dois andamentos: um
ascendente e otimista, em que vinga o mérito da virtude e do trabalho, e ou‑
tro descendente e pessimista, em que o fruto do mérito corrompe e mata».
«Uma herança de 3 milhões e 800 herdeiros; sentimentalismo, virtude e
acumulação de capital; encontros e lances improváveis;
Inconfidência Mineira, invasões francesas, lutas liberais; traições e homicí‑
dios, desejo e vingança e, como sempre, profusão de filhos naturais e muitos
padres…
O demónio é antes o do folhetim!»
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AMOR DE PERDIÇÃO
Autor: Camilo Castelo Branco
Coleção: Edição Crítica de Camilo Castelo Branco
Recomendação: sugestões de leitura — ensino secundário
«Faz-me tristeza pensar eu que floresci nesta futilidade da novela…», escre‑
veu Camilo referindo-se em 1879 ao Amor de Perdição.
O que porém ali floresce é a arte de Camilo, sobretudo o que faz a sua gran‑
deza: a liberdade do romancista diante da novela.»

O ESSENCIAL SOBRE DOM QUIXOTE
Autor: António Mega Ferreira
Coleção: Essencial
Recomendação: sugestões de leitura — ensino secundário
O Essencial sobre Dom Quixote, de António Mega Ferreira, apresenta de
uma forma clara, integral e com indispensável contextura, a obra que pela
sua elevação pode ser considerada «a obra monumental que mais havia de
marcar a literatura do ocidente europeu nos séculos seguintes.»
A análise da obra encontra-se sistematizada em diversos planos, não dei‑
xando nunca de sobressair o seu sucesso e a sua perenidade, enquanto mar‑
cas indeléveis de Dom Quixote, e que desfilam inteligíveis ao longo destas
páginas:
«Enfim, conta a tradição que, por estes anos, assomando ao balcão do palá‑
cio o rei Filipe III, e tendo visto um estudante que se rebolava a rir com a lei‑
tura de um livro que tinha nas mãos, comentou que o rapaz ou estava louco
ou estava a ler o Dom Quixote. Ao que parece, o estudante estava mesmo a
ler o Dom Quixote.»
«Ao Cavaleiro da Triste Figura não o consumiu o tempo nem o deitou para
trás das costas a memória dos homens. É bom sinal: o Engenhoso Fidalgo
continua a ser um horizonte de projeção, ou, ao menos, de encantamento de
todos nós.»

HISTÓRIA DO SÉCULO VINTE
Autor: José Gardeazabal
Coleção: Plural
Recomendação: sugestões de leitura — ensino secundário
Edição vencedora da 1.ª edição do Prémio INCM/Vasco Graça Moura,
em 2015.
História do Século Vinte, obra de José Gardeazabal, foi distinguida com o
Prémio INCM/Vasco Graça Moura na sua primeira edição (2015), dedicada
à poesia.
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 nosso
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tempo pela sua originalidade, pela sua contundência, pela qualidade, pela
novidade. É uma obra que traz um modo novo de fazer poesia.»
Jorge Reis-Sá, membro do júri do Prémio, 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.»

POEMAS DE RICARDO REIS
Autor: Fernando Pessoa
Coleção: Pessoana
Recomendação: sugestões de leitura — ensino secundário
A Coleção Pessoana assume-se como uma nova abordagem da INCM à edi‑
ção de Pessoa, colocando, a par das já conhecidas edições críticas, dois no‑
vos segmentos editoriais: a série Ensaios e a série Edições.
A série Edições é inaugurada com Poemas de Ricardo Reis, o heterónimo
que marcou presença ao longo de quase toda a obra pessoana e o redator do
seu testamento poético.
A obra, embora assente no rigor crítico, apresenta-se sem aparato genético
e tem como público-alvo todo aquele que se predisponha a conhecer uma
poesia única e intemporal.
«Estes poemas de Reis são aqueles que Pessoa esperaria que um leitor en‑
contrasse como normal no seu próprio tempo, mas agora transportados para
um outro tempo: o nosso.»

O ESSENCIAL SOBRE WILLIAM SHAKESPEARE
Autor: Mário Avelar
Coleção: Essencial
Recomendação: sugestões de leitura — formação de adultos
«Autor maior das letras universais, criador de personagens como Hamlet,
Lear, Ricardo III ou Lady Macbeth, que transcenderam o seu tempo, William
Shakespeare continua a ser um mistério para nós.
Quem foi este homem?
Quais foram os seus gostos, paixões, convicções religiosas ou políticas?»
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ANA DE CASTRO OSÓRIO — A MULHER QUE VOTOU NA LITERATURA
Autor: Carla Maia de Almeida | Ilustração: Marta Monteiro
Coleção: Grandes Vidas Portuguesas (em parceria com a Pato Lógico
Edições)
Recomendação: apoio a projetos História de Portugal — 3.º/4.º/5.º/6.º anos
Numa época em que o tema da igualdade de género assume a relevância so‑
cial que merece, o nome de Ana de Castro Osório assume-se como precursor
dessa luta, com um hiato temporal digno de registo — mais de um século.
Exemplo de coragem e de inteligência, esta mulher culta e progressista cu‑
nhou na história do tempo a esperança na mudança e na igualdade.
Porque a história não se quer apagada mas contada, mais um nome se deixa
para inspirar novas lutas que enalteçam a condição humana.

ALFREDO KEIL — A PÁTRIA ACIMA DE TUDO
Autor: José Fanha | Ilustração: Susana Carvalhinhos
Coleção: Grandes Vidas Portuguesas (em parceria com a Pato Lógico
Edições)
Recomendação: apoio a projetos História de Portugal — 3.º/4.º/5.º/6.º anos
e 3.º ciclo
Porque a cultura não tem idade, a INCM dá a conhecer mais uma Grande
Vida Portuguesa: Alfredo Keil, através da sua coleção especialmente desti‑
nada ao público mais jovem.
Parta à descoberta da vida e dos talentos deste homem das artes que foi
pintor, poeta, fotógrafo e o músico compositor de A Portuguesa, o Hino de
Portugal.
Mas como os heróis têm história e marcam a História, aproveite para, a par,
conhecer um período conturbado mas inspirador da História de Portugal.

AZEREDO PERDIGÃO — UM ENCONTRO FELIZ
Autor: António Torrado | Ilustração: Susa Monteiro
Coleção: Grandes Vidas Portuguesas (em parceria com a Pato Lógico Edições)
Recomendação: apoio a projetos História de Portugal — 3.º/4.º/5.º/6.º anos
e 3.º ciclo
«As biografias são lembretes, estímulos para a memória. Vai-se o homem, fica
a história.» E porque há figuras e factos que marcam a história e lhe mudam
o rumo, esta edição lembra a vida e obra de Azeredo Perdigão e consequen‑
temente de Calouste Gulbenkian, nome maior no apoio ao desenvolvimento
científico, artístico e educacional, em Portugal. Mais do que inegáveis factos
históricos, a edição é uma narrativa sobre os valores da amizade e da dádi‑
va, enquanto forças motrizes capazes de traçar destinos e mudar o Mundo.
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OUTROS TÍTULOS
FERNANDO PESSOA — O MENINO QUE ERA MUITOS POETAS
Autor: José Jorge Letria | Ilustração: João Fazenda
Coleção: Grandes Vidas Portuguesas (em parceria com a Pato Lógico
Edições)
Recomendação: leitura autónoma — 5.º ano

ALMADA NEGREIROS — VIVA O ALMADA, PIM!
Autor: José Jorge Letria | Ilustração: Tiago Albuquerque
Coleção: Grandes Vidas Portuguesas (em parceria com a Pato Lógico
Edições)
Recomendação: leitura autónoma — 6.º ano

ANÍBAL MILHAIS — UM HERÓI CHAMADO MILHÕES
Autor: José Jorge Letria | Ilustração: Nuno Saraiva
Coleção: Grandes Vidas Portuguesas (em parceria com a Pato Lógico
Edições)
Recomendação: apoio a projetos História de Portugal e História Universal —
3.º/4.º/5.º/6.º anos

SALGUEIRO MAIA — O HOMEM DO TANQUE DA LIBERDADE
Autor: José Jorge Letria | Ilustração: António Jorge Gonçalves
Coleção: Grandes Vidas Portuguesas (em parceria com a Pato Lógico
Edições)
Recomendação: apoio a projetos História de Portugal e História Universal —
3.º/4.º/5.º/6.º anos

CONTOS E NOVELAS
Autor: Almada Negreiros
Coleção: Obras Completas de Almada Negreiros, iv vol.
Recomendação: leitura autónoma — 3.º ciclo

OBRA POÉTICA
Autor: Rui Knopfli
Coleção: Escritores dos Países de Língua Portuguesa, 31.º vol.
Recomendação: sugestões de leitura — ensino secundário
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OS MAIS VENDIDOS ATÉ SETEMBRO 2016
MOEDAS

LIVROS

Eusébio (ouro proof)
André Carrilho

Do Reino à Administração Interna
Pedro Tavares de Almeida e Paulo Silveira e Sousa

D. Catarina de Bragança (ouro proof)
José Viriato Bernardo

Revista Letras com Vida - Nº 7
Vários autores

ENTREVISTA -

«OS CLIENTES
VALORIZAM
A SEGURANÇA
E O KNOW-HOW
QUE TEMOS»
GESTORES DE PRODUTO

O Modernismo (ouro proof)
Rui Vasquez

Colección Masaveu. Grandes Mestres da Pintura
Espanhola
Vários autores

Nota. — Moedas de acabamento especial, tendo em atenção o valor de venda.
Livros que são disponibilizados nos postos de venda INCM.
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INCM tem a seu cargo a produção de uma vasta gama de pro‑
dutos e serviços, alguns bastante distintos entre si, destinados
a clientes do setor público e privado, tanto no plano nacional
como internacional.
Documentos e soluções de identificação ou autenticação, car‑
tões bancários, certificados, diplomas, selos postais e fiscais,
livros, medalhas, moedas correntes e de coleção, entre outros, fazem parte de
uma longa lista de produtos fornecidos pela empresa com um só denomina‑
dor comum — a satisfação das necessidades dos clientes.
Gerir a relação da INCM com os seus clientes e parceiros, percebendo quais
são as suas necessidades e expectativas, desenvolver novas oportunidades
de negócio e identificar e contactar potenciais clientes são tarefas confiadas
aos gestores de produto da empresa.
Para saber um pouco mais sobre o dia-a-dia e as exigências desta categoria
de profissionais, fomos entrevistar a Susana Magalhães, gestora de produto
da área gráfica, e a Marta Freches, gestora de produto da área do livro.
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Matriz [M] Podem contar-nos o vosso percurso na empresa? Como é que
se tornaram gestoras de produto? Já tinham algum tipo de experiência
nessa área?
Susana Magalhães [SM] Comecei na empresa em setembro de 2013
na Direção de Marketing Estratégico, atual Direção Comercial e
Marketing, para apoiar o desenvolvimento de novos produtos/pro‑
jetos. Em janeiro de 2016 vim para a divisão comercial da gráfica
(CGR) substituir um colega que mudou de funções. A minha
experiencia profissional sempre foi gerir grandes clientes na área
comercial.
Marta Freches [MF] Após concurso, entrevista e provas de admissão
para revisora de provas tipográficas, ingressei na Secção de Marca‑
ção e Revisão em 1992 como estagiária de revisora gráfica (chama‑
vam-nos carinhosamente os colegas mais antigos «os aprendizes
de feiticeiro» por acharem a sua profissão «mágica»). Fiz o percurso
de carreira até revisora-marcadora, que era o chamado «topo da car‑
reira». Em 2003, abriu concurso para subchefe da Secção de Mar‑
cação e Revisão, concorri e mantive esse cargo até 2013. Por cir‑
cunstâncias várias (que se deslocariam nesta entrevista), solicitei a
minha transferência em maio de 2013.
Abracei então um projeto na Unidade de Publicações (UPB) que
visava a dinamização, a divulgação e a própria distribuição do nos‑
so vasto catálogo editorial e dos catálogos de outros editores que a
INCM também representa e revende. Foram sete meses «à experiên
cia» e em dezembro fui reclassificada como gestora de produtos de
livros. Em dezembro deste ano, com tudo a correr como previsto,
farei três anos como gestora de produto.
[M] Quais é que são as vossas principais responsabilidades e funções?
[SM] Gerir os clientes e produtos que tenho atribuídos, garantir que
estão satisfeitos com a empresa, e desenvolver novas oportunida‑
des de negócio. Isso passa, entre outros, por contactar potenciais
clientes, fazer apresentações, identificar oportunidades e avaliar
como a empresa pode responder, fazer propostas, gerir contratos,
ou seja, acompanhar o cliente em todo o ciclo de vida da relação
comercial com a empresa.
[MF] Divulgar, promover e distribuir os catálogos editoriais da
INCM, da Biblioteca Nacional, da Assembleia da República, da Pre‑
sidência da República e recentemente das edições da Imprensa da
Universidade de Coimbra. Procurar mercados alternativos, viabili‑
zando a participação da INCM em diversos eventos, no País e no
estrangeiro. Disponibilizar e gerir a informação para os sites dos
clientes, de modo a mostrar a nossa oferta atualizada nas platafor‑
mas web. A informação rigorosa traduz-se na satisfação do serviço
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eletrónica, leva à desmaterialização de muita «papelada», acabando
com rotinas demasiado administrativas. Este processo de trabalho
foi recentemente introduzido na INCM, nas três áreas comerciais
que se complementam: distribuição/logística/financeira e é o re‑
sultado de exigências contratuais entre alguns clientes de peso e a
INCM, que a empresa passou a realizar com sucesso.

Susana Magalhães

prestado pela INCM; existem compromissos comerciais com o nos‑
so cliente que dependem dela. Gerir os processos comerciais, com
vista ao cumprimento do acordado nas condições comerciais em
vigor na INCM. Identificar novos projetos para os mercados livrei‑
ros nacional e estrangeiro, principalmente o europeu e o brasileiro.
Assinalar aspetos a melhorar. Avaliar a capacidade da empresa em
cumprir os prazos ou até superar-se, principalmente para as ilhas
e Europa, onde podem surgir muitos contratempos se tudo não for
muito bem articulado entre os setores envolvidos no processo.
As funções que desempenha um gestor de produto passam pela de‑
pendência de vários departamentos e obrigam a um grande sentido
de orientação, a muito dinamismo e capacidade de decisão no limi‑
te porque nem sempre as diferentes áreas comunicam atempada‑
mente entre si ou porque nem sempre os objetivos estão orientados
para um fim comum.
O objetivo passa por colocar as nossas edições no mercado livreiro
nacional: no pequeno retalho livreiro, nos grandes grupos de «vare‑
jo» (FNAC; Leya; El Corte Inglês, brevemente Bertrand e Amazon —
Espanha), no estrangeiro e em pontos de venda alternativos. Os
grandes grupos e os clientes estrangeiros requerem grande acom‑
panhamento. Os seus negócios são exigentes e o mercado é muito
competitivo, recorrem às novas tecnologias e o espaço na Internet é
cada vez mais importante. O intercâmbio de dados entre empresas
através dos portais web, em que o processamento dos pedidos, a ex‑
pedição e a faturação convergem para a simplificação e faturação

[M] Quais sãos os maiores desafios associados ao vosso trabalho?
[SM] Os maiores desafios são acompanhar a evolução do mercado e
concorrer com empresas privadas, nomeadamente no caso dos car‑
tões bancários, que têm mais flexibilidade na forma de desenvolve‑
rem o negócio e na adaptação dos seus processos às necessidades
dos clientes.
[MF] O compromisso e a confiança são fatores que fazem toda a di‑
ferença: um livro pode ser de acabamentos modestos, capa sóbria,
escrito por um «mais ou menos» anónimo no mercado, mas pode
chegar a Faro, a França, à Áustria, ao Japão, à Madeira… e essa glo‑
balização consegue-se pelo conhecimento e envolvimento que se
constrói com o livreiro, com o gerente, com o comprador e com os
diferentes mercados. Cada cliente tem o seu peso no mercado, as
suas necessidades distintas e a sua influência junto de outros. Te‑
nho tido essa experiência pelo retorno, pelos novos clientes estran‑
geiros, pelo envolvimento e pelas recomendações, felizmente, em
muitos casos, pelos resultados.
O stress no cumprimento dos prazos e no rigor do envio: qualquer
deslize obriga ao envolvimento de muito trabalho administrativo
para a regularização documental, desde a logística à financeira.
A capacidade de resposta em garantir as necessidades do cliente
demonstra o rigor do nosso trabalho.
A falta de meios «meios informáticos»: motores de busca rápidos;
caixas de correio com maior capacidade (trabalha-se com ficheiros
e templates de dados e imagens muito pesados); ferramentas dispo‑
níveis para a conversão de ficheiros, para inserir comentários, alte‑
rações ou extrair partes de um ficheiro em PDF, etc. Nas campanhas
e na divulgação recorremos às imagens, às newsletters, aos sites e
às livrarias online, para chegar até aos revendedores e ao futuro lei‑
tor, precisamos de ser rápidos nas respostas e no envio de dados.
A carga administrativa ainda é muito pesada. É preciso combinar
conhecimentos de linguagem comercial e financeira e executar ta‑
refas de processamento de dados, transações comerciais, regulari‑
zar devoluções, nota de crédito, uma fatura… apresentar orçamen‑
tos e descontos, elaborar relatórios…
Conseguir limar arestas que por vezes dificultam atingir o objeti‑
vo. A planificação, a viabilidade das obras a editar, a definição de
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preços, os planos de publicidade, os eventos promocionais, as ree‑
dições, o material de publicidade, as campanhas em loja e LON, as
ofertas, os resultados de vendas e a capacidade da logística deve‑
riam ser discutidos entre os diversos setores, desde a edição à dis‑
tribuição, com regularidade.
[M] No caso da Susana, que trabalha com produtos gráficos, quer para
a Administração Pública quer para o setor privado, a segurança e as
especificidades de alguns desses produtos colocam dificuldades ou
facilitam o trabalho?
[SM] Facilitam, porque os clientes valorizam a segurança e o know-how que temos, isso diferencia-nos da concorrência.
[M] No que respeita aos livros, que seguem uma linha editorial mais
pautada pelo serviço público e não numa perspetiva de editar grandes
sucessos comerciais, os chamados «best-sellers», isso coloca entraves
ao trabalho do gestor de produto?
[MF] A Imprensa Nacional, enquanto editora, é reconhecida como
uma editora de referência e de prestígio, no seu papel de agente de
divulgação da literatura e da cultura portuguesas. A capacidade de
a INCM produzir livros de acabamentos de grande qualidade e de
revisão cuidada é reconhecida pelos clientes… A competitividade
dos preços é que ainda não é tão satisfatória quanto isso. O empur‑
rão para o aumento de vendas poderá vir com os novos conceitos
de comunicação: e-commerce, campanhas publicitárias mais atre‑
vidas, adaptação das nossas vantagens comerciais às necessidades
do mercado. Temos que nos reinventar, mas manter também a nos‑
sa linha editorial com obras de referência reconhecidas em Portugal
e no estrangeiro, que é a nossa imagem de marca.
[M] Acham que o vosso trabalho é reconhecido (pelos clientes, pelos
restantes colegas e pela empresa)?
[SM] Dou o meu melhor, espero que sim...
[MF] Sim, é reconhecido. Os clientes dizem-se surpreendidos pela
nova dinâmica da empresa nesta área. A nossa imagem enquanto
editora tornou-se mais moderna, mais próxima das pessoas, através
da representação nas grandes cadeias livreiras, da presença junto
ao cliente, das nossas livrarias mais envolvidas na revenda, da in‑
formação online na Internet, dos eventos que promovemos e até da
comunicação social.
A falta de informação e interação entre setores resulta no desconhe‑
cimento sobre o que cada profissional desempenha e a sua impor‑
tância para a equipa e para a empresa. No meu caso, não é diferente,
salvo os colegas que estão envolvidos no processo de trabalho.

Marta Freches

Gosto de pensar que a empresa reconhece o meu trabalho. No en‑
tanto, ainda nos faltam meios técnicos e humanos para sermos ple‑
namente eficazes. A formação profissional específica para esta área,
que envolve contactos e relações humanas, conhecimentos nas
áreas financeira, gráfica, de informática, de marketing, de vendas
deveria ser (re)pensada. Frequentei alguns workshops a convite de
colegas de outras editoras, cujos temas abordavam a gestão da mar‑
ca e do produto e o e-commerce. No meu tempo livre.
[M] Gostam daquilo que fazem?
[SM] Gosto muito daquilo que faço; a parte que menos gosto são al‑
guns processos administrativos e burocráticos associados à função
que nos consomem algum tempo, mas necessários.
[MF] Tento aperfeiçoar-me e envolvo-me, quer numa tarefa «invisí‑
vel» quer num projeto complexo e de grande responsabilidade.
Gosto de desafios, de antecipar, de organizar, de ser criativa, de le‑
var as coisas do princípio ao fim. Gosto de aprender, de partilhar
conhecimentos. Gosto de trabalhar em equipa. Gosto de ler. Gosto
de entender os números. Gosto que confiem em mim. Gosto que o
trabalho feito na Imprensa Nacional enquanto editora seja reconhe‑
cido e promovo esse trabalho conjunto. Acredito na diferença e na
qualidade do produto que represento. Gosto quando recebo uma
fotografia de Teogonia, Trabalho e Dias numa livraria da Austrália,
gosto de saber As Seixas Sonatas na Áustria… Gosto de procurar
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RESPONSABILIDADE SOCIAL
até ao último exemplar manuseado para satisfazer um pedido de
cliente interessado. Estes são aspetos que refletem o meu trabalho.
[M] Que perspetivas têm quanto ao vosso futuro profissional?
Imaginam-se a fazer o mesmo trabalho daqui a alguns anos ou
gostavam de trabalhar com outros produtos da empresa?
[SM] Não me imagino noutra área sem ser na comercial/marketing,
foi onde desenvolvi a minha experiência profissional e é isso que
gosto de fazer, seja qual for o produto.
[MF] Quero crer que a empresa aposte na minha valorização profis‑
sional e em formação profissional adequada às minhas funções na
área comercial que vise formas de criar estratégias para comercia‑
lização dos nossos produtos. Este setor sofreu algumas restrutura‑
ções desde 2013 a 2015 e desde aí os objetivos e respetivos incenti‑
vos «caíram no esquecimento», o que é desencorajador… Apesar de
a área da distribuição e lojas ser relativamente recente nos moldes
em que funciona, a ausência de objetivos orientados para as vendas
e para a satisfação do cliente dá que pensar…
Não querendo fazer futurologia, posso é dizer que nunca estarei
tão bem preparada para trabalhar noutro produto da empresa como
com os livros. Mas não digo nunca.

ESTÁGIOS LIGA
No âmbito da responsabilidade social externa e
da sua envolvência com a comunidade, a INCM
formalizou um acordo de parceria com a Funda‑
ção LIGA, para a realização de estágios para per‑
mitir a formação prática em contexto de trabalho.
A Fundação LIGA procura responder às neces‑
sidades e interesses de pessoas com condiciona‑
mentos da sua funcionalidade física, social e ou
cultural, desenvolvendo programas e serviços
abrangentes em diversas áreas, que vão desde a
investigação à (re)habilitação, passando pela for‑
mação profissional, com o programa Escola de
Produção e Formação Profissional.
No âmbito deste programa decorreu, entre junho
a setembro, um estágio do curso de Operador
gráfico de acabamentos, na Unidade Gráfica, e
em breve, contamos no futuro poder receber mais
estagiários.
Ciente das vantagens desta aposta, recolhemos a
opinião do Manuel André, que esteve a estagiar
na Unidade Gráfica:
Entrevista
1. Em que medida é que este estágio poderá contribuir para encontrar emprego no futuro?
De um modo geral, tive oportunidade de conhe‑
cer inicialmente de forma teórica e depois de for‑
ma prática uma grande diversidade de operações
do acabamento gráfico, por esse motivo sinto-me
mais apto e com mais confiança para o mercado
de trabalho. Facilmente também os empregadores
percebem isso.
O facto de o estágio ter sido feito na INCM tam‑
bém permitiu mostrar o meu profissionalismo
e potencial, podendo ser contratado se for caso
disso.

2. Como foi recebido na INCM? Sentiu-se apoiado pelo tutor e pelos colegas?
Fui recebido muito bem por todos os meus cole‑
gas e tutor. Sinto-me em casa.
3. Deparou-se com algum tipo de limitação ao
longo do estágio?
Ao longo do estágio não senti quaisquer limita‑
ções nas tarefas que me foram dadas. Os conhe‑
cimentos que tive na Fundação LIGA na área do
acabamento gráfico estão a permitir adaptar-me
facilmente às várias operações executadas duran‑
te o estágio na INCM.
4. Qual foi o aspeto que mais lhe agradou ao longo do estágio?
Dada a complexidade de operações que existem
nos acabamentos gráficos, considero que o tempo
de estágio muito curto. De um modo geral gostei
de tudo, realçando os processos de colagem de ca‑
pas de livros e corte automático trilateral.

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

BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A.  55

ARTE DE QUEM TRABALHA

ARTES
DO
ORIENTE

N
Nuno Lobato

uno Lobato ingressou na INCM em dezembro de 2015 para
exercer funções como técnico superior de segurança no tra‑
balho, depois de ter trabalhado na indústria naval durante
21 anos.
Além da licenciatura em Engenharia de Segurança no Traba‑
lho, Nuno Lobato é também licenciado em Terapias Japone‑
sas, dedicando-se de «corpo e alma» a diversas práticas, filosofias e saberes
orientais: é treinador/monitor de karaté, hatha yoga e tai-yoga, terapeuta de
medicina oriental e massagista de recuperação.
Nuno Lobato complementa as suas valências como monitor em diferentes
disciplinas com um objetivo principal — a prevenção e alívio da dor — num
processo de aprendizagem contínuo em diversas áreas da medicina oriental
(acupuntura japonesa ryodoraku, zen shiatsu, shiatsu, sotai, reflexologia, au‑
riculoterapia, ju sei, taças tibetanas).
A sua experiência formativa ao longo dos anos, ligada ao movimento, levou‑
-o à combinação de técnicas de várias disciplinas que resultou num método
próprio a que chamou tai-yoga: «verifiquei que, embora o tai chi/chi kung e o
hatha yoga sejam veículos distintos em si para alcançar estados mais eleva‑
dos de consciência/meditação, são ferramentas inestimáveis para alcançar
a quietude mental. Sem me prender a nenhum estereótipo ou dogma a que
obrigam estas disciplinas e filosofias, retiro o que há de melhor em cada uma
para a elaboração das aulas do tai-yoga.»
Entre os principais benefícios do tai-yoga, Nuno Lobato destaca o tratamen‑
to do endurecimento de artérias e de articulações, a correção da postura, o
aumento da flexibilidade, a eliminação de zonas de tensão e dor, a regulari‑
zação do apetite e do peso, a redução do stress, o aumento de energia, vitali‑
dade e capacidade de concentração e a regularização do sono.
Alguns dos colegas da INCM já tiveram oportunidade de experimentar o
tai-yoga e os seus benefícios nas aulas de promoção e divulgação da moda‑
lidade que tiveram lugar nas instalações do nosso Grupo Desportivo.
As aulas, que costuma ministrar no Parque da Paz, em Almada, de maio a se‑
tembro, e também na empresa AMBI 22, passam por vários conteúdos reti‑
rados da sua experiência de 30 anos, ligada ao movimen to externo/interno
e terapias associadas. Cada aula divide-se em três partes distintas: aqueci‑
mento/parte de desenvolvimento/retorno à calma — cool down, sempre com
enraizamento e autoconsciência corporal orientada para os alinhamentos e
correção postural.
Quem quiser saber mais sobre as aulas de tai-yoga, ou outras modalida‑
des e terapias praticadas por este nosso colega, pode visitar o seu website:
http://nunolobato.wixsite.com/integrative-medicine
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RECURSOS HUMANOS
GESTÃO DE TEMPOS

DIA PARA A IGUALDADE DE GÉNERO NA INCM

Transição para SAP

No dia 1 de junho, pelo 2.º ano consecutivo, foi as‑
sinalado o Dia para a Igualdade de Género, com o
duplo objetivo de revelar que essa temática está
presente nos valores da empresa e nas preocupa‑
ções da gestão e de envolver todos os colaborado‑
res nestas matérias, através da realização de um
conjunto de iniciativas.
Estas foram variadas e compreenderam a realiza‑
ção de uma sessão presidida pelo presidente do
conselho de administração, na qual foi lançada
uma edição especial do Banco de Ideias, exclu‑
sivamente sobre igualdade de género e políticas
de conciliação, que se constituiu como uma opor‑
tunidade para os colaboradores se pronunciarem
sobre estas matérias.
Nesta mesma sessão, a atriz Sandra Coias, fez a
leitura de três poemas sobre a temática da igual‑
dade, diversidade e não discriminação.
Teve também lugar, no átrio das oficinas da Casa
da Moeda, um recital de música de câmara, onde
atuaram solistas da Orquestra Metropolitana,
sendo apresentadas peças somente compostas
por mulheres e que foi posteriormente transmiti‑
do pela Antena 2.
Além de estarem presentes colaboradores e cola‑
boradoras da empresa, principais destinatários,
entidades externas aceitaram o convite para come‑
morar este dia em conjunto, como a CITE, o Gra‑
ce e diversas empresas parceiras no Forum IGEN.

Em julho foi implementada uma nova plataforma
de gestão de tempos, estando a mesma integrada
com o sistema SAP, prevendo-se a conclusão des‑
te projeto até outubro próximo.
Simultaneamente, foi disponibilizado um portal
de acesso (HR-Renewal), o qual permite já aos co‑
laboradores e colaboradoras alterarem alguns dos
seus dados pessoais bem como os registos ineren‑
tes à sua assiduidade.
Para breve irão ser disponibilizadas mais funcio‑
nalidades que irão melhorar o processo de comu‑
nicação interna, tornando mais eficientes e mais
ágeis alguns procedimentos internos de gestão.

ADMISSÕES
Bruno Miguel Serra Costa
Admitido em agosto de 2016 para
exercer funções na DSI como analista
programador B.

David João Antunes Soares
Admitido em maio de 2016 para exercer
funções na DCM como técnico superior
especialista A.

Ivanna Mandzyuk
Admitida em maio de 2016 para exercer
funções na UGF como técnica superior
especialista D.

APOSENTAÇÃO
Maria Helena Moura Pinto (DFI)
Iniciou o seu percurso em maio de 1974
e terminou em setembro de 2016.

Nuno Filipe Pedrosa Loureiro
Admitido em junho de 2016 para
exercer funções na UGF como técnico
superior especialista D.

Nuno Alexandre Serrano Ferreira
Admitido em julho de 2016 para exercer
funções na UGF como técnico de
impressão de artes gráficas G.

Hugo Ricardo Matos Rodrigues
Duarte
Admitido em julho de 2016 para exercer
funções na UGF como técnico de
personalização I.

Ricardo Jorge Pereira da Cruz
Admitido em julho de 2016 para exercer
funções na SLG como empregado de
armazem I.

PROLE
Nelson Carvalho de Jesus (UPB)
Ana Isabel Ministro Eusébio (UPB)
Sandra Maria Silva Marques (DSI)
Paula Alexandra Silva Coragem (UGF) e
António José Mendes Coragem (CA)
André Filipe Pais da Silva UCO
Ana Alexandra Cunha Milhava UPB
Ana Luisa Martins Dias Cortez (M&B)
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SUBSÍDIO PARA LIVROS
ANO LETIVO DE 2016-2017
Desde a década de 90, que a INCM vem atribuin‑
do aos seus colaboradores e colaboradoras um
subsídio destinado a apoiar a aquisição dos livros
escolares dos descendentes.
Também no corrente ano letivo, o subsídio será
atribuído, através de pagamento em vencimento
ou mediante a entrega de Ticket Educação, con‑
soante a escolha de cada destinatário.
O valor de cada subsídio vai depender do número
de pedidos apresentados, do grau de escolaridade
do descendente e da totalidade da retribuição do
colaborador.
O dia 15 de outubro será o prazo limite para re‑
querer a atribuição deste benefício.
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OTL VERÃO

DIA DO DESAFIO SER SAUDÁVEL NA INCM

Decorreram entre os dias 4 de julho e 2 de setem‑
bro os programas OTL Verão, destinados aos fi‑
lhos dos colaboradores.
Mais uma vez se registou uma participação eleva‑
da de crianças e jovens, fazendo desta iniciativa,
ano após ano, um sucesso!
O programa OTL Empresa, que visa a colocação
de jovens em diversos setores da empresa, contou
com a participação de 22 jovens, os quais duran‑
te este período experienciaram novas vivências,
adquirindo novas ferramentas e comportamentos
profissionais.
Os programas destinados, por excelência, aos
mais novos, OTL Praia e OTL Cartaxo, tiveram
uma participação de 147 crianças.
De sublinhar que o programa OTL Praia foi, mais
uma vez, um enorme êxito, demonstrado não só
pelas atividades desenvolvidas, as quais procu‑
ram ser abrangentes, envolvendo todas as crian‑
ças e jovens e desenvolvendo competências, mas
também pelo número de participantes, que este
ano ascenderam a mais de 70 na última semana.

27 DE MAIO
Mais um ano, o dia do Desafio Ser Saudável foi
assinalado na INCM com um conjunto de inicia‑
tivas destinadas a promover estilos de vida mais
saudável, onde a alimentação adequada e o exer‑
cício físico desempenham um papel primordial.
Em 2016, o azeite foi o tema que deu o mote, atra‑
vés da degustação de diferentes azeites aromati‑
zados com ervas e novos sabores e a oferta de uma
garrafa de azeite aromatizada a cada colaborador,
acompanhada de informação elaborada proposi‑
tadamente para se destacarem os benefícios para
a saúde, decorrente da utilização do azeite.
Quem quis aproveitar, pôde frequentar uma aula
de exercício físico com música e exercícios apro‑
priados para reduzir o stress no final do dia de
trabalho.
Nos refeitórios foi servida uma ementa especial,
sem fritos nem sobremesas com açúcar e com
o buffet de saladas reforçado com quatro novas
variedades.

Para terminar, no sábado, dia 28, teve lugar no
refeitório da Casa da Moeda um workshop de co‑
zinha mediterrânica, a cargo do chefe Hélio Lou‑
reiro, chefe da seleção nacional de futebol, onde
foi confecionada uma refeição que, além de muito
saborosa, correspondeu a todos os requisitos de
uma alimentação saudável.

ALTERAÇÃO NO ENCARGO DA REFEIÇÃO
No âmbito das políticas de responsabilidade so‑
cial interna tem a INCM vindo a implementar
medidas, com o objetivo de assegurar o grau de
pertença à organização e que possam contribuir
para os níveis de motivação.

Escalão Retribuição mensal ilíquida
1
2
3
4
5

Até 646,99€
De 647,00€ a 1 023,99€
De 1 024,00 a 1 534,99€
De 1 535,00€ a 3 499,99€
A partir de 3 500,00€

Nessa linha, decidiu reduzir, para a generalidade
dos colaboradores, a partir de 1 de setembro, o seu
encargo com a refeição consumida nos refeitórios.

Encargo refeição
até 31 de agosto

Encargo refeição
a partir de 1 de setembro

0,45 €
0,70 €
1,00 €
1,50 €
1,50 €

0,30 €
0,50 €
0,75 €
1,30 €
1,60 €
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GRUPO DESPORTIVO
ALMOÇO OFERECIDO PELO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO A APOSENTADOS
Como forma de assinalar a saída de alguns colabo‑
radores que deixaram a empresa no 2.º semestre
de 2015, o conselho de administração ofereceu,
no passado dia 18 de maio, o tradicional almoço
dos aposentados.
Este momento foi celebrado com a entrega de um
presente constituído pela moeda “40 Anos do
Provedor de Justiça”, assinada pelo artista plásti‑
co José de Guimarães.

ENTREGA KIT BEBÉ
Foi no passado dia 25 de maio que a empresa ce‑
lebrou, mais uma vez, o nascimento de filhos de
colaboradores, através da entrega do KIT Bebé.
Foi com certeza uma manhã diferente para todos
os presentes, porque recebemos a visita dos mais
recentes membros da família INCM: António,
João, Maria, Tiago e Vicente.

NOVA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS
DE MEDICINA DO TRABALHO
NO PORTO E EM COIMBRA
Após convite endereçado a várias empresas, foi
escolhida a empresa MEDICISFORMA para, du‑
rante os próximos 12 meses, com início no dia
1 de setembro de 2016, prestar o serviço de medi‑
cina do trabalho no Porto, Gondomar e Coimbra.
A MEDICISFORMA está a operar no mercado
desde 1996, promovendo a prevenção dos riscos
profissionais e a proteção e promoção da saúde
do trabalhador.

RUA DA ROSA, 285

O

Grupo Desportivo e Recreativo do
Pessoal da Imprensa Nacional de
Lisboa foi o primeiro ocupante do
espaço da Rua da Rosa. Fundado em
5 de março de 1937, ocupava as ins‑
talações do até então Sindicato do
Pessoal da Imprensa Nacional de Lisboa, situadas
na Rua da Imprensa Nacional.
A iniciativa da fundação do Grupo nasceu sob
o pretexto de assegurar sede e haveres do dito
Sindicato ante a ação de desmantelamento, dis‑
solução e confiscação de bens de todas as asso‑
ciações de classe, sindicatos livres e organiza‑
ções que não estavam sob o controlo do Estado
Novo. A crise deste Grupo Desportivo ocorreu
entre 1970 e 1976. A demolição da sua sede deu
origem ao impasse, que imobilizou praticamente
toda a sua atividade. Finalmente em 9 de Janeiro
de 1976, o grupo convocou uma assembleia geral
onde foram eleitos os novos corpos gerentes para
a sua direção. Isto depois de a administração da
INCM-E. P., ter cedido as instalações da Rua da
Rosa, ao Bairro Alto, para a sua sede.
Com a fusão do Grupo Desportivo da Imprensa
Nacional (GDRPINL) com o da Casa da Moeda
(GDCTCM), em 13 de março de 1987, o edifício
da Rua da Rosa passou a ser definitivamente sede
do grupo recém-formado (GDCTINCM).
A ocupação do espaço da sede, acessível para
quem trabalhava na Imprensa Nacional, foi sem‑
pre muito significativo. Na área desportiva fun‑
cionaram classes de ginástica com a efetivação de
vários saraus que chegaram a merecer notícia na
imprensa de então. Provas de tiro, damas, xadrez,
torneios de cartas e tantas outras modalidades
estimulavam os novos funcionários que ingres‑
savam no quadro (de pessoal) da então Imprensa
Nacional de Lisboa a passar longas horas na Rua
da Rosa.
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Na área cultural e recreativa realizavam-se ensaios e respetivas peças de
teatro, aulas onde se lecionava inglês, francês e esperanto, serões musicais
com fado e música ligeira, palestras (das quais se realça uma com o escritor
Alves Redol no programa de festas do 6.º aniversário), exposições fotográ‑
ficas, jogos florais, festas de Natal, Carnaval e ainda as do aniversário da
coletividade.
As aulas de ginástica ministradas pelo nosso colega Zé David eram muito
concorridas e ocupavam o espaço do ginásio no piso superior. Espaço esse
que foi sendo sucessivamente melhorado com a instalação de tapetes de judo,
espelhos e um conjunto significativo de aparelhos de fitness e musculação.
No piso intermédio funcionava a secção de cinema amador. Após um cur‑
so ministrado por Fernando Matos os formandos realizaram uma série de
filmes no formato super 8. Alguns de cariz experimental, reportagens das
atividades do grupo, Velhos São os Trapos um filme sobre a condição de ser
idoso no pós-Revolução de Abril e Os cristais, um filme de animação realiza‑
do em stop-motion e de temática de ficção científica. Os trabalhos realizados
foram exibidos em festivais de cinema amador que proliferavam pelo País
nessa época (anos 80 e 90).
Quando, pela primeira vez na história do GDCTINCM, se iniciaram aulas
de tai-chi (2002), ministradas pelo “mestre” António Serra, no ginásio da
Rua da Rosa, estávamos longe de imaginar que a adesão fosse tão signi‑
ficativa. As aulas eram lecionadas uma vez por semana (às quintas-feiras)
e rapidamente se teve que criar outra aula (à terça-feira) para responder à
procura por parte dos nossos associados. Modalidade praticada universal‑
mente e que, à data, em Portugal era ainda pouco conhecida. Foram 12 anos
ininterruptos desta atividade com vários workshops realizados (com mestres
nacionais e internacionais). Foram cerca de uma centena os praticantes que,
ao longo do tempo, passaram pelo ginásio da Rua da Rosa.
Também a instrutora Carla Morais tem orientado as aulas de fitness, pro‑
porcionando às suas alunas momentos de boa disposição, flexibilidade e a
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energia necessária para enfrentar as dificuldades que uma semana de traba‑
lho implica.
No entanto quer as aulas de tai-chi quer as de fitness encontram-se suspen‑
sas desde janeiro de 2015 por falta de condições de segurança no ginásio.
Vários foram os grupos de teatro que ensaiaram no espaço da Rua da Rosa.
A sua maioria formados por funcionários da INCM, mas também, durante
alguns períodos, o espaço foi cedido a companhias externas que temporaria‑
mente aí vinham ensaiar. Atualmente, é o Teatro da Rosa que aí ensaia. Lon‑
gas horas aí passam, ao fim da tarde, ensaiando peças infantis e de caráter
humorístico que anualmente apresentam, quer no local, quer integradas nas
festas de Natal ou OTL da empresa.
De realçar que o edifício é ocupado conjuntamente com a Comissão de Tra‑
balhadores e com a ARINCM, associação de reformados da empresa.
O espaço encontra-se atualmente degradado, por via de infiltrações da água
das chuvas bem como pela idade do edifício, impossibilitando a sua utiliza‑
ção de uma forma segura. Várias têm sido as démarches desenvolvidas no
sentido de reabilitar o espaço. O proprietário do edifício é a Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa e, após avaliação das reparações necessárias, ainda
ninguém assumiu o encargo da sua realização. Este impasse tem impedido a
utilização do espaço pelos associados e um espaço alternativo não tem sido
possível de encontrar nas instalações da empresa. A alternativa tem passado
pela utilização do espaço da sala de convívio do GD no edifício da CM. Mas
é deveras exíguo para responder ao mesmo nível que a Rua da Rosa o permi‑
tia. E os colegas da Imprensa Nacional têm demonstrado o seu descontenta‑
mento por se sentirem discriminados na oferta de iniciativas. A Rua da Rosa
é um espaço deveras importante na vida do Grupo. A sua reabilitação é um
ponto de honra da direção.

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

BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A.  65

ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS INCM
Órgãos sociais para o biénio de 2017-2018
Mais uma vez, aproveitamos esta oportunidade
para chegarmos até vós, através da revista Matriz, e assim divulgar a todos os nossos associa‑
dos que a direção da Associação de Reformados
da Imprensa Nacional-Casa da Moeda (ARIN‑
CM), atualmente em exercício com algumas li‑
mitações, está a envidar todos os esforços para
formar uma nova lista de órgãos sociais para o
biénio de 2017-2018.
Nada impede que os nossos associados, que o
queiram possam criar as suas próprias listas para
os órgãos sociais, ou mesmo oferecerem-se para
integrarem a da atual direção e, assim, candidata‑
rem-se a gerir a Associação durante os próximos
anos.
As próximas eleições realizar-se-ão em fevereiro
do próximo ano e a ARINCM irá, oportunamente,
divulgar toda a grelha de datas e de assembleias
para a realização das referidas eleições.
Almoço de Natal/Ano Novo — 2016
No dia 3 de dezembro, a ARINCM vai realizar o
seu já habitual almoço de Natal/Ano Novo — 2016.
Como sempre, iremos procuramos ligar o lúdico
ao cultural, porque estamos sempre disponíveis
para aprender, descobrir e assim alargar o conhe‑
cimento a novas áreas.
Brevemente, irá chegar, por correio, a todos os
nossos colegas reformados/aposentados e asso‑
ciados a devida informação acerca do evento, ho‑
rários, local a visitar e unidade hoteleira onde o
mesmo se realizará.

BREVES
13.ª EDIÇÃO DO FÓRUM EUROPEU
DE JORNAIS OFICIAIS

50 ANOS DA PONTE 25 DE ABRIL
ASSINALADOS EM MOEDA

A INCM esteve presente na 13.ª edição do Fórum
Europeu de Jornais Oficiais, que se realizou em
Viena, nos dias 15 e 16 de setembro.
Criado em 2004 pelas organizações responsáveis
pela publicação dos jornais oficiais dos Estados
membros da União Europeia e pelo Gabinete de
Publicações da União Europeia, o Fórum Europeu
de Jornais Oficiais tem como objetivo primordial
a troca de ideias e informação entre os editores
oficiais acerca dos processos de publicação, da
tecnologia e das melhores práticas.
Nesse âmbito, a INCM está particularmente em‑
penhada em implementar o projeto europeu Euro‑
pean Legislation Identifier (ELI), que consta nas
medidas SIMPLEX a concretizar ainda em 2016.

A moeda corrente comemorativa dos 50 anos da
Ponte 25 de Abril, que integra o Plano de Moedas
Comemorativas 2016, foi apresentada, no dia 5 de
agosto, na sede da Infraestruturas de Portugal, em
Almada.
A cerimónia contou com a presença do presiden‑
te do conselho de administração da Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, Rui Carp, e com o vice
‑presidente do conselho de administração da In‑
fraestruturas de Portugal, José Serrano Gordo.
Da autoria do escultor José Aurélio, esta moeda
possui o valor facial de 2 euros e está limitada a
uma emissão de 500 mil exemplares com acaba‑
mento normal, 10 mil exemplares com acabamen‑
to proof e 10 mil unidades com acabamento BNC
(brilhante não circulada).
Inaugurada a 6 de agosto de 1966 como Ponte Sa‑
lazar, a Ponte 25 de Abril foi rebatizada após a Re‑
volução de 1974, sendo uma das maiores pontes
suspensas do mundo e considerada, desde sem‑
pre, uma obra maior da engenharia portuguesa e
um símbolo do País e da sua capital.
Ao longo de 50 anos, soube adaptar-se e res‑
ponder às necessidades de mobilidade urbana,
acompanhando o processo de urbanização a sul,
e constituindo uma infraestrutura fundamental
para o quotidiano de milhares de pessoas, com
uma presença marcante na paisagem das duas
margens do rio Tejo.
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A INCM NO BAIRRO DAS ARTES
O mais recente volume da Coleção D, dedicado
ao trabalho do artista e designer Luís Filipe de
Abreu, teve a sua sessão de lançamento, na Bi‑
blioteca da Imprensa Nacional, no dia 22 de se‑
tembro, integrada no programa da 7.ª edição do
Bairro das Artes.
A apresentação do livro esteve a cargo da museó‑
loga Natália Correia Guedes e do artista plástico e
crítico de arte João Rocha de Sousa e contou com
a presença de Luís Filipe de Abreu.
A sessão contou ainda com a participação do designer Jorge Silva, coordenador da Coleção D, e
do presidente do conselho de administração da
INCM, Rui Carp.
Ainda no âmbito do Bairro das Artes, a seguir à
apresentação, realizou-se uma Feira do Livro de
Arte no espaço da Biblioteca, que durou até às
23 h. Esta Feira prolonga-se até 8 de outubro na
loja INCM da Rua da Escola Politécnica.
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POESIA (1990-2016) DE EUCANAÃ FERRAZ
NA BIBLIOTECA DA IMPRENSA NACIONAL
A obra Poesia (1990-2016), da autoria do poeta
brasileiro Eucanaã Ferraz, o mais recente título da
coleção Plural, foi apresentada por Pedro Mexia,
na Biblioteca da Imprensa Nacional, no dia 20 de
setembro.
Além do autor, uma das grandes referências da
poesia brasileira contemporânea, a sessão de
apresentação contou ainda com a presença de
Jorge Reis-Sá, diretor da atual coleção Plural.
Poesia (1990-2016) é uma compilação da obra
poética de Eucanaã Ferraz, marcada pela coexis‑
tência da emoção com a prática oficinal, publica‑
da em primeira mão em Portugal, através da cole‑
ção Plural, editada pela INCM.

MOEDA DEDICADA A D. CATARINA
DE BRAGANÇA APRESENTADA
NA ACADEMIA MILITAR
A moeda de coleção comemorativa dedicada a
D. Catarina de Bragança (1638-1705), que integra
a série Rainhas da Europa, foi apresentada na sede
Academia Militar, em Lisboa, no dia 14 de setembro.
Esta moeda, criada pelo escultor José Viriato, exi‑
be no anverso a representação de uma chávena
de chá e a legenda “Five O’Clock Tea”, recordando
a introdução desta bebida na corte inglesa pela
Rainha D. Catarina de Bragança no século xvii. No
reverso, surge a figura de D. Catarina, inspirada
no retrato pintado por Peter Lely.
A escolha do local da apresentação da moeda de‑
ve-se ao facto de a Academia Militar se encontrar
instalada no Palácio da Bemposta, também co‑
nhecido por Paço da Rainha, edifício que serviu
de morada a D. Catarina quando regressou a Por‑
tugal, em 1693, após a morte de seu marido, Car‑
los II de Inglaterra.
Além do autor da moeda, a sessão contou ainda
com a presença de D. Duarte Pio, presidente da
Fundação D. Manuel II, do major-general João
Vieira Borges, comandante da Academia Militar,
de Rui Carp, presidente do conselho de adminis‑
tração da INCM, e do investigador e genealogista
Augusto Ferreira do Amaral.
A moeda dedicada à rainha consorte de Ingla‑
terra, Escócia e Irlanda possui o valor facial de
5 euros e conta com uma emissão limitada a

2500 exemplares em prata e 2500 exemplares
em ouro, com acabamento proof e 75 000 unida‑
des em cuproníquel com acabamento normal.
A série Rainhas da Europa foi criada com o intui‑
to de retratar princesas portuguesas que, por via
do casamento, reinaram em diversas nações euro‑
peias, dando assim a conhecer algumas das mais
eminentes figuras femininas da nossa história.
Esta série, que conta já com moedas dedicadas a
D. Leonor (1434-1467) e a D. Isabel (1503-1539),
imperatrizes do Sacro Império Romano-Germâni‑
co, completa-se em 2017 com a emissão de uma
moeda alusiva a D. Maria Bárbara de Espanha
(1711-1758).
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APRESENTAÇÃO DE POESIA COMPLETA
DE MÁRIO DIONÍSIO
O livro Poesia Completa de Mário Dionísio, que
integra coleção Plural, exclusivamente dedicada à
poesia em língua portuguesa, foi apresentado na
Casa da Achada – Centro Mário Dionísio no dia
16 de julho.
A sessão contou com a participação de Jorge Sil‑
va Melo, autor do prefácio, e de Jorge Reis-Sá, res‑
ponsável pela coleção Plural, e culminou com a
leitura, a cargo de Inês Nogueira e Isabel Cardo‑
so, de uma seleção de poemas incluídos na obra,
que abarca cerca de 50 anos de criação poética de
Mário Dionísio.
Esta apresentação inseriu-se no programa «Má‑
rio Dionísio: os primeiros 100 anos», organizado
pelo Centro Mário Dionísio por ocasião do cen‑
tenário do autor, que nasceu em Lisboa, precisa‑
mente, no dia 16 de julho de 1916.
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AS EDIÇÕES INCM «SAEM À RUA»
A INCM voltou a estar presente na Feira do Livro
do Porto, que se realizou nos Jardins do Palácio
de Cristal, de 2 a 18 de setembro.
Quem visitou os dois stands da INCM no certame
teve assim oportunidade de conhecer a vasta ofer‑
ta editorial da empresa, que foi disponibilizada ao
público a preços promocionais.
Durante o evento, na tarde do dia 6 de setembro,
houve ainda lugar à apresentação do livro Cara
ou Coroa? Pequena História da Moeda na Galeria
da Biblioteca Almeida Garrett.
Esta apresentação contou com a presença de Ni‑
colau, autor das ilustrações da obra, e de Duarte
Azinheira, diretor da Unidade de Publicações.
De 1 a 4 de setembro, as edições INCM estiveram
também na Festa do Livro em Belém, uma inicia‑
tiva da Presidência da República, em colaboração
com a APEL e a autarquia de Lisboa, consagrada à
promoção dos autores de língua portuguesa, que
decorreu nos jardins do Palácio de Belém.

INCM E SINTTAV ASSINAM DECLARAÇÃO
CONJUNTA PARA A IGUALDADE DE GÉNERO
A INCM e o Sindicato Nacional dos Trabalhado‑
res das Telecomunicações e Audiovisual (SINT‑
TAV) assinaram, no dia 5 de setembro, uma de‑
claração conjunta sobre a importância de uma
política ativa para a igualdade de género.
A assinatura desta declaração conjunta baseou-se
em dois princípios fundamentais: direitos iguais
entre homens e mulheres e oportunidades iguais
para homens e mulheres.

REUNIÕES DA HALLMARKING CONVENTION
E DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL
DAS CONTRASTARIAS
A INCM, em representação de Portugal, parti‑
cipou na 79.ª reunião do Comité Permanente
da Convenção sobre o Controlo e Marcação de
Artefactos de Metais Preciosos (Hallmarking
Convention), que teve lugar na cidade de Lárna‑
ca, no Chipre, no dia 26 de setembro.
No dia seguinte, realizou-se a 18.ª reunião da As‑
sociação 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.

A VOZ DOS POETAS
POR JORGE SILVA MELO

PRÉMIO GRÉMIO LITERÁRIO 2015
A obra Fragmentos Romanescos, que integra a
Edição Crítica das Obras de Almeida Garrett, foi
galardoada com menção honrosa do Prémio Gré‑
mio Literário 2015, tendo sido considerada pelo
júri um «elemento de trabalho valioso para estu‑
diosos da obra de Garrett».
Esta obra conta com edição de Maria Helena San‑
tana e de Ofélia Paiva Monteiro, que é também
responsável pela coordenação da Edição Crítica
das Obras de Almeida Garrett.
Fragmentos Romanescos caracteriza-se pela fi‑
xação de texto, com aparato crítico-genético, de
nove textos romanescos, que se coloca ao servi‑
ço de todo o Garrettiano, mas particularmente, da
agremiação científica literária

A Biblioteca da Imprensa Nacional foi palco para
A Voz dos Poetas – leitura da poesia de Mário
Dionísio por Jorge Silva Melo, realizada no dia
19 de setembro, dando assim início a um ciclo
de leituras de poesia de autores publicados pela
INCM, em parceria com os Artistas Unidos.
Estas leituras vão ocorrer de dois em dois meses
e a próxima está já programada para dia 14 de
novembro, na Biblioteca da Imprensa Nacional,
onde João Meireles e Jorge Silva Melo irão dar
voz ao poeta Alexandre O’Neill.
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SESSÃO COMEMORATIVA DOS 40 ANOS
DO DIÁRIO DA REPÚBLICA

INCM VAI PRODUZIR MOEDAS
PARA A ESTÓNIA

PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA DIRIGENTES
E QUADROS DE TIMOR-LESTE

No dia 14 de junho, na Sala do Senado da Assem‑
bleia da República, teve lugar a sessão comemora‑
tiva dos 40 anos do Diário da República.
A abertura da sessão esteve a cargo de José Ma‑
nuel Pureza, Vice-Presidente da Assembleia da
República, e de Rui Carp, presidente do conselho
de administração da INCM, seguindo-se as inter‑
venções de Jorge Bacelar Gouveia, sobre o tema
«Diário da República: publicidade e segurança no
Estado de direito», e de Gilherme d’Oliveira Mar‑
tins, «Do Diário do Governo ao Diário da República — em nome dos cidadãos».
«O Diário da República, a garantia do acesso ao
direito e a qualidade da legislação no século xxi»
foi a temática apresentada pelo Deputado Pedro
Delgado Alves durante esta sessão, que encer‑
rou com as intervenções de Maria Manuel Leitão
Marques, Ministra da Presidência e da Moderni‑
zação Administrativa, e do Deputado Pedro Del‑
gado Alves, em representação do Presidente da
Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucio‑
nais, Direitos, Liberdades e Garantias.

A INCM vai produzir e fornecer moedas de co‑
leção comemorativas em ouro e em prata para a
República da Estónia, conforme estabelecido no
contrato de adjudicação assinado com o Eesti
Pank, o banco central estoniano.
A encomenda daquela autoridade emissora prevê
o fornecimento, até ao final do ano, de 5000 moe‑
das em prata, com o valor facial de 8 Euros, e
de 2000 moedas em ouro, com o valor facial de
25 Euros, permitindo à INCM realizar um encaixe
financeiro de cerca de 400 mil euros.
Foi também adjudicada à INCM a produção e forne‑
cimento de moeda corrente para outro país europeu
(por razões de confidencialidade fixadas no contra‑
to, não é possível revelar o destino destas moedas).
O contrato estabelecido entre a INCM e a auto‑
ridade emissora desse país, no valor de cerca de
um milhão e cem mil euros, prevê a entrega de
7 milhões de moedas ao longo do próximo ano.
Com este dois contratos internacionais, a INCM
amplia o mercado de exportação das moedas que
produz, já presentes em diversos países, como
Cabo Verde (moeda comemorativa) ou Timor‑
-Leste (moeda corrente e comemorativa).

No âmbito do protocolo de colaboração assinado
com a Secretaria de Estado do Conselho de Minis‑
tros de Timor-Leste (SECMTL), a INCM tem vin‑
do a realizar ações de formação destinadas a diri‑
gentes de instituições da Administração Pública
timorense, bem como a dirigentes e quadros técni‑
cos da Gráfica Nacional de Timor-Leste (GNTL).
Recentemente decorreu, entre 22 de agosto e 2 de
setembro a ação de Gestão e Liderança, que contou
contou com a participação do chefe de gabinete da
Secretaria de Estado do Conselho de Ministros de
Timor-Leste, Constâncio dos Santos, e do diretor na‑
cional da GNTL, Jaime Correia, que na ocasião fo‑
ram recebidos pelo administrador Gonçalo Caseiro.
Entre os dias 19 e 30 de setembro, houve nova

ação de formação, na qual participaram o diretor
‑geral da Presidência do Conselho de Ministros,
Vitor Maia, e o diretor nacional de Administração
e Finanças da Presidência do Conselho de Minis‑
tros, Pedro Feno, aos quais Rui Carp, presiden‑
te do conselho de administração da INCM, teve
oportunidade de dar as boas-vindas.
Este programa contempla ações de formação com
a duração de 40 horas, repartidas por duas sema‑
nas, em duas áreas temáticas — Gestão/Lideran‑
ça e Planeamento e Produção Gráfica. A próxima
ação de formação está prevista para novembro,
altura em que serão recebidos nas instalações da
INCM 10 participantes oriundos de diversos or‑
ganismos públicos timorenses.
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AGENDA
10, 11
e 12
NOV
11.º FÓRUM DAS
IMPRENSAS OFICIAIS
DE PAÍSES DE LÍNGUA
PORTUGUESA

Representantes de
imprensas oficiais de
vários países de língua
oficial portuguesa
reúnem-se na Biblioteca
da Imprensa Nacional,
em Lisboa, para partilhar
experiências, trocar
conhecimentos e debater
desafios em comum.

15 NOV
APRESENTAÇÃO
DA MOEDA E DO
LIVRO DEDICADOS
AO LINCE IBÉRICO

A moeda de coleção
dedicada ao lince ibérico,
que inaugura a série
Espécies Ameaçadas,
e o livro infantojuvenil
Sou o Lince vão ser
apresentados em Mértola.

18 NOV
APRESENTAÇÃO
DA MOEDA FIGURADO
DE BARCELOS

