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DE OLHOS POSTOS NO MUNDO
A Internacionalização é tema desta edição especial do Matriz, que assinala
o 45.º Aniversário da INCM e dá a conhecer alguns dos mais relevantes
projetos internacionais da empresa.
Ao longo dos últimos 45 anos, o País e o mundo viveram profundas
transformações, motivadas sobretudo pelo desenvolvimento das tecnologias
da informação e da comunicação, que diluíram fronteiras e estreitaram as
relações entre as pessoas, as organizações e as sociedades.
Nesta «aldeia global», a atual missão da INCM — «criar, produzir e fornecer
bens e serviços que exigem elevados padrões de segurança, focados
no cliente e em soluções inovadoras» — dá resposta a uma necessidade
fundamental e cada vez mais valorizada pelos cidadãos, pelas empresas e
pelos Estados contemporâneos — a Segurança.
Sendo reconhecida, a nível nacional, como líder em produtos e serviços de
segurança, a INCM ambiciona reforçar esse prestígio e projetá-lo no plano
internacional, potenciando os conhecimentos e a capacidade instalada
na empresa, procurando novos mercados e desenvolvendo parcerias
estratégicas com entidades de diversos países, com destaque para os países
de língua oficial portuguesa e os latino-americanos, com os quais tem vindo
a construir um relacionamento de grande proximidade e de mútuo benefício.
Tal como escreveu Fernando Pessoa, «a minha pátria é a língua portuguesa»,
a terceira língua europeia mais falada no mundo e o idioma mais usado no
hemisfério sul, um património que é partilhado por mais de 250 milhões
de falantes e cuja promoção faz parte das atribuições da INCM, razão pela
qual a empresa tem instituídos dois prémios literários internacionais — o
Prémio Ruy Cinatti, para Timor-Leste, e o Prémio Eugénio Lisboa, para
Moçambique — e está, neste momento, a trabalhar num outro prémio
dedicado à criação literária são-tomense, o Prémio Almada Negreiros,
conforme lhe damos conta nesta edição.
Em suma, a afirmação da INCM no plano internacional é indissociável
daquilo que são as suas principais valências — a criação, produção e
fornecimento de produtos e serviços de segurança e a promoção da cultura
e língua portuguesas — suportadas pelo investimento em inovação e pela
experiência e know-how adquiridos ao longo dos anos.
É necessário que todos se envolvam e se identifiquem com esta estratégia,
porque queremos ter fôlego para soprar muitas mais velas. Parabéns INCM!
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MENSAGEM DO CA
O percurso da INCM, ao longo dos anos, tem tido por base uma relação
estreita e de grande confiança com a Administração Pública, à qual a
empresa fornece, em regime de exclusividade, alguns produtos e serviços
essenciais aos cidadãos e à vida em sociedade. Foi neste contexto que a
INCM se fortaleceu e aproveitou com eficácia as oportunidades que lhe
possibilitaram continuar a afirmar-se como uma empresa de referência na
sociedade portuguesa.
Nos anos mais recentes, a simplificação administrativa e desburocratização,
aliada à evolução das tecnologias da informação e comunicação, tem levado
(e bem!) à desmaterialização e, nalguns casos, à extinção de diversos bens
e serviços ou à abertura ao mercado de atividades que tradicionalmente
competiam à empresa. Interpretemos esta oportunidade como o impulso
decisivo para melhorar os índices de eficiência interna, diversificar a oferta
de produtos e serviços, procurar novos mercados e novas geografias.
Inovemos. E, não esqueçamos, o sucesso reside na capacidade de colocarmos
ao serviço do cliente esta visão de inovação, eficácia e eficiência, focando-nos
na entrega de soluções que respondam às suas preocupações e necessidades.
Haverá assim que incrementar a crescente abertura da empresa à sociedade
e ao mundo, promovendo o diálogo, a partilha de experiências e o
intercâmbio de conhecimentos, para a tornar ainda mais moderna, mais
eficiente e mais competitiva, tendo em vista a prestação de um melhor
serviço aos cidadãos, empresas e demais organizações, sejam elas públicas
ou privadas.
As iniciativas de exportação que temos vindo a prosseguir, e as ações
levadas a cabo durante a Semana da Inovação, nomeadamente, a
apresentação dos projetos de ID&I em curso na empresa, a edição inaugural
do Fórum INCM — Dialogar o Futuro ou a apresentação das propostas dos
trabalhadores no âmbito do Banco de Ideias, são um bom exemplo dessa
abertura da estratégia de expansão a outros mercados e do reforço nos
processo de inovação, essencial para o futuro da INCM.
A alocação de uma verba para investimento em projetos de investigação,
desenvolvimento e inovação correspondente a 1 % do volume de negócios
anual é um claro sinal da nossa determinação e do nosso empenho nessa
aposta.
Só assim, através do reforço da sua capacidade industrial e tecnológica e do
desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, focados nas expectativas
e necessidades dos clientes e produzidos com grande qualidade, eficácia
e eficiência, a empresa poderá crescer internacionalmente, distinguir-se e
assumir uma posição de liderança num contexto cada vez mais adverso,
exigente e competitivo, quer no plano nacional quer internacional, como
forma de garantir a sua sustentabilidade a prazo, para bem do País e de todos
os que diariamente trabalham e fazem crescer a empresa.
Contamos com a criatividade, a resiliência, a dedicação e o saber das pessoas
que compõem o universo da INCM para ultrapassar com sucesso todos os
desafios atuais e futuros.
— Gonçalo Caseiro. Vogal do conselho de administração
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HOJE
CELEBRA-SE
O ANIVERSÁRIO
DA INCM
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A

INCM comemora hoje mais um aniversário, o 45.º desde a fu‑
são da Imprensa Nacional com a Casa da Moeda, a 4 de julho
de 1972.
Para assinalar a data, foi produzido um pequeno filme com de‑
poimentos de trabalhadores de várias áreas da empresa, que
foram desafiados a responder à seguinte questão: Como imagina o Futuro da INCM? Aos colegas que participaram neste trabalho, que vai
poder ser visualizado e apreciado por todos nós, deixamos aqui uma palavra
de agradecimento.
Agradecimento é também a palavra que melhor se aplica a todos os que, ao
longo destes 45 anos, ajudaram a construir uma das mais sólidas e reconhe‑
cidas empresas públicas do País, especialmente aos que contam já 20 e 30
anos de carreira e que recebem hoje os respetivos emblemas e diplomas das
mãos dos administradores da empresa, que assim distinguem o seu contri‑
buto e o seu percurso profissional.
À semelhança do verificado em anos anteriores, o dia de aniversário da
INCM é também um Dia Aberto, com visitas guiadas a áreas da empresa
que, por razões de segurança, normalmente só estão acessíveis aos profis‑
sionais que aí trabalham e, por isso, despertam a curiosidade dos restantes
colegas.
Estas visitas têm lugar, mediante inscrição prévia, nas Unidades Gráfica, de
Moeda e de Contrastarias, revelando o trabalho desenvolvido pelos colegas
de cada uma dessas áreas.
A fatia de bolo de aniversário também não vai faltar e será oferecida, junta‑
mente com a refeição deste dia, nos refeitórios da empresa.
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Trabalhadores distinguidos
30 anos de carreira
Fernando Manuel Caetano Encarnação (UPB)
José Manuel Pereira Dias (UPB)
Ana Cristina Andrade Guimarães (UPB)
Maria Anania Pires Fernandes Manana (DCM)
António José Amorim Ferreira (SLG)
Ana Isabel Carmo Cruz Carnide (DCP)
Maria Isabel Brás Mendes (DSI)
20 anos de carreira
Vanda Cristina Frade Ferreira (DPC)
Susana Maria Fernandes Toureiro (UPB)
Paula Cristina Pinto Pires Jesus (DAI)
Ana Batuca Correia (DEL)
Maria Clara Mendes Faria (DCM)
Carla Maria Silva Malveiro Ataíde Feliciano (DCM)
Sónia Cristina Santos Andrade (DCM)
Maria José Silva Baltazar (DRH)
Henrique Jorge Moreira Conceição Gomes (UMD)
João Paulo Marques Caseiro (UMD)
Carla Maria Ferreira Tavares Chora (DSI)
Alcina Lurdes Cordeiro Pinto (DPC)
Inês Isabel Ferreira (DFI)
Nuno Miguel Almeida Caetanita Alberto (UGF)
Carla Alexandra Abrantes Dias (M&B)
Carla Maria Barbedo Oliveira (UGF)
Carla Maria Silva Martins Duarte (UPB)

Maria Odete Braz Antunes (DJU)
Ana Isabel Pedreira Santos (DFI)
Carla Susana Oliveira Mendes (UGF)
Iolanda Isabel Teixeira Laureano Martins (DFI)
Daniel Carlos Cardoso Torres (UCO)
Carlos Alberto Mendes Cristóvão (UGF)
Ângela Maria Abrantes Barbosa Rodrigues (DCM)
Susana Rute Gonçalves Sousa (UGF)
Isabel Maria Gomes Vieira Cascão (DCM)
Leandro Marques Ferreira Silva (UGF)
Ana Cristina Santos Ribeiro (DCM)
Daniela Freitas Capelo Alves Silva Paiva (UPB)
Maria Joaquina Martins Castro Azevedo Vilari‑
nho (UPB)
Ricardo Pedro Ramos Ladislau (UGF)
Carlos Manuel Pereira (UMD)
Ana Isabel Lopes Contreiras Matos Alves (UCO)
Rui Miguel Silva Correia (DAI)
Nuno Miguel Vilar Caetano (UMD)
José Pedro Garcia Carvalho Silva Soares (UGF)
Ana Sofia Silva Malveiro Ataíde Duarte (UPB)
Gil Manuel Sousa Rodrigues (DCM)
Gonçalo Jorge Oliveira Craveiro (DEL)
José António Conceição Pinto (SLG)
Ana Maria Brito Santos (DAS)
Ana Filipa Nunes Lopes (UGF)
Iliana Marina Prata Serrão (DEL)
Tiago Manuel Santos Pedro (DEL)
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INTERNACIONALIZAÇÃO

INCM AFIRMA-SE

C

om a atualização do quadro estratégico da INCM, a inovação, o
foco no cliente e a internacionalização dos negócios passaram a
ser elementos expressamente identificados como decisivos para
a competitividade e para a afirmação da identidade da empresa
num mercado cada vez mais exigente e global.
No que respeita à criação de novas oportunidades de negócio nos
mercados externos, foram dados recentemente passos importantes, apostan‑
do fortemente nos produtos e serviços onde a INCM tem competências dis‑
tintivas, designadamente na emissão de documentos e valores gráficos de
segurança, nos processos de certificação e segurança eletrónica e na produ‑
ção de moedas, tudo isto suportado, por um lado, numa relação direta com
os organismos oficiais de vários países e pelo estabelecimento de parcerias
estratégicas com entidades e agentes importantes dos mercados da América
Latina e de África, geografias privilegiadas nesta estratégia de internacio‑
nalização, e por outro no estabelecimento de acordos com alguns dos atuais
fornecedores da INCM que atuam no mercado global e identificam a INCM
como um potencial parceiro na oferta de parte da cadeia de valor, em especial
nas áreas de atuação onde tem particulares competências, como no design,
na impressão e personalização de segurança e nas componentes eletrónicas.
Esta estratégia tem sido suportada ainda pelo apoio à realização de con‑
ferências e seminários internacionais, onde a INCM tem uma participa‑
ção muito determinante, como foi por exemplo o caso da eID Conference,
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A NÍVEL GLOBAL

realizada em setembro de 2016, em Moçambique, a Bogota International
Security Summit, realizada em novembro de 2016, na Colômbia, ou o en‑
contro sobre identificação que realizamos em La Paz, também em novembro
de 2016, com a Entidade Nacional de Identificação da Bolívia. Destaca-se
também a participação da INCM nas mais importantes feiras mundiais de
moedas, como a World Money Fair, que se realiza anualmente em Berlim,
ou a Tóquio Coin Convention, no Japão, e ainda na importante conferência
mundial sobre produção e comercialização de moedas Mint Directors Con‑
ference, que se realiza de dois em dois anos, com a participação de casas de
moeda, industriais e comerciantes de todo o mundo.
A intervenção cultural da INCM nos países de língua portuguesa tem sido
usada como instrumento facilitador da presença da empresa nesses países.
São exemplo disso as ofertas de livros que temos vindo a fazer regularmente
para apetrecharmos as suas bibliotecas ou a criação de prémios literários
que temos vindo a realizar nesses países.
Em 2016, as exportações representaram 6,3 % do volume de negócios da
INCM, no valor de cerca de 6 milhões de euros, números que poderão vir a
ser ainda mais expressivos nos próximos anos, fruto da aposta, das iniciati‑
vas e do esforço de internacionalização que têm estão a ser desenvolvidos.
Nesta edição especial aniversário do Matriz, damos-lhe a conhecer os proje‑
tos internacionais mais recentes ou ainda em desenvolvimento.
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EXPORTAÇÕES INCM EM 2016
(un. milhões de euros)

0,87

Moedas

0,54

Gráfica

0,03

Livros

4,5

Outros (inclui refugo de metal)

Cabo Verde
Ao projeto de emissão do novo passaporte ele‑
trónico para Cabo Verde, que conta já com cer‑
ca de 20 mil passaportes emitidos, junta-se, em
2017, o processo de emissão do cartão nacional de
identificação e o título de residência eletrónico.
O valor total do contrato, que inclui a emissão de
cartões de identificação, títulos de residência para
estrageiros e passaportes eletrónicos, é superior a
6,5 milhões de euros.

São Tomé
e Príncipe
Produção e personalização do novo passaporte
biométrico, com fornecimento de 90 mil passa‑
portes eletrónicos e 3 mil não eletrónicos (tempo‑
rários), ao longo de três anos.
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Estónia
e outros
Moçambique
A INCM ganhou o concurso realizado pela No‑
vaBase para a produção de 8 milhões de boletins
para o Censos 2017 em Moçambique, o 4.º censo
populacional do país.
Este projeto, que decorreu até ao passado dia 29
de maio, foi executado com enorme sucesso den‑
tro das datas previstas e representa cerca de 1 mi‑
lhão de euros.

A INCM ganhou em 2016 um concurso interna‑
cional lançado pelo Banco Nacional da Estónia
para a produção de moedas de coleção comemo‑
rativas (5000 em prata e 2000 em ouro), num va‑
lor total superior a 300 mil euros.
Ganhámos ainda um concurso de outro país do les‑
te europeu (confidencial, por motivos contratuais)
para a produção de 7 milhões de moedas corren‑
tes, num valor global de 760 mil euros, cuja entre‑
ga está programada iniciar-se em meados de julho.
De referir que a INCM exporta ainda para 34 paí‑
ses dos 5 continentes moedas de coleção que pro‑
duz para o Estado português, cujo valor global foi
superior a 500 mil euros, o que representa cerca de
13 % do valor total das vendas de moedas de cole‑
ção de acabamento especial emitidas em Portugal.
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PRÉMIOS LITERÁRIOS DA IMPRENSA
NACIONAL NO MUNDO LUSÓFONO
O «Valor da Cultura» é uma das pedras
basilares da história, visão e cultura
empresarial da Imprensa Nacional,
materializado na promoção e preservação
da língua e da cultura portuguesas.

A

Imprensa Nacional, consciente do seu papel de referência no
contexto editorial, literário e académico, tanto a nível nacional
como no mundo lusófono, tem instituído diversos prémios lite‑
rários, contribuindo assim para o surgimento de novos autores
e novas obras.
Estes prémios têm subjacente o incentivo à expressão
literária — cujo espólio é parte integrante da cultura de um povo — bem
como o intuito de homenagear relevantes figuras do panorama cultural
dentro dos diferentes espaços e latitudes da lusofonia.
Sendo a língua portuguesa pluricontinental, a Imprensa Nacional instituiu
os seguintes prémios literários:
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VA S C O
GRAÇA
MO U R A

PRÉMIO INCM/VASCO GRAÇA MOURA — criado em 2015 em homena‑
gem a Vasco Graça Moura, figura incontornável e exemplar enquanto cida‑
dão, intelectual e antigo administrador da empresa responsável pelo pelou‑
ro editorial.
Com periodicidade anual, este Prémio visa distinguir obras inéditas nas
áreas de atuação onde Vasco Graça Moura se destacou, nomeadamente VA
na S
poesia, no ensaio (área das Humanidades) e na tradução (obras clássicas, no
GRA
domínio público também na área das Humanidades).
Tem como júri José Tolentino de Mendonça (presidente), Jorge Reis-SáMO
e
U
Pedro Mexia.
Este Prémio Literário já acrescentou ao catálogo da Imprensa Nacional no‑
vos títulos:
1.ª edição (2015) — poesia:
História do Século Vinte, de José Gardeazabal, Prémio INCM/Vasco Graça
Moura 2015;
Fade Out, de Alexandre Sarrazola, Menção Honrosa Prémio INCM/Vasco
Graça Moura 2015;

2.ª edição (2016) — ensaio, área das «Humanidades»:
Uma Aproximação à Estranheza, de Frederico Pedreira, Prémio INCM/
Vasco Graça Moura 2016;
Debaixo da nossa pele. Escravos, libertos e outros emigrantes, de Joaquim
Arena, Menção Honrosa Prémio INCM/Vasco Graça Moura 2016 (em
publicação).
PRÉMIO INCM/RUY CINATTI — instituído em 2010, incentiva a expressão
literária em língua portuguesa em Timor-Leste, uma das línguas oficiais do
país, e presta tributo a Ruy Cinatti, enquanto poeta e homem de cultura.
Este prémio pretende selecionar trabalhos inéditos, de grande qualidade, no
domínio da prosa, redigidos em língua portuguesa e da autoria de cidadão
timorense ou residente em Timor há mais de cinco anos.
A edição de 2017 tem como júri Carlos Reis (presidente), Luís Costa e Paula
Mendes.
As edições anteriores deram à estampa:
Sou nada ou nada sou?, de Cidália da Cruz — Prémio Literário Ruy Cinatti
2010; e
O Parnaso Timorense, de Nito Mesquinho — Prémio Literário Ruy Cinatti
2012.
PRÉMIO INCM/EUGÉNIO LISBOA — com 1.ª edição em 2017, este prémio
tem em consideração a relevância de Eugénio Lisboa, enquanto cidadão e
homem de cultura nascido em Moçambique, mas também como seu autor.
Destina-se a selecionar trabalhos inéditos no domínio da prosa literária e
podem concorrer todos os cidadãos moçambicanos (a residir em Moçambi‑
que ou no estrangeiro) ou cidadãos estrangeiros residentes em Moçambi‑
que há pelo menos 10 anos.
Tem como júri Ungulani Ba Ka Khosa (presidente), Teresa Manjate e Ale‑
xandra Pinho.
PRÉMIO INCM/ALMADA NEGREIROS — está em fase de aprova‑
ção um quarto prémio, dedicado à criação literária são-tomense, que
irá ter como presidente do júri Ivo Castro, coordenador da Edição Crí‑
tica de Fernando Pessoa e da Edição Crítica de Camilo Castelo Branco.
Através destes prémio literários, a Imprensa Nacional afirma a língua portu‑
guesa para além do horizonte europeu, marcando assim o posicionamento
contemporâneo da editora do Estado e reforçando a sua missão de serviço
público.
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SEMANA DA INOVAÇÃO

Nos dias 14, 15 e 16 de março realizou
‑se a Semana da Inovação, uma iniciativa
desenvolvida pela INCM com o objetivo
de promover a partilha de conhecimento e
experiências, bem como o reconhecimento
da importância estratégica da inovação
para a empresa.

E

nvolvendo os trabalhadores da INCM e a sua rede de parceiros
externos, constituída por universidades, centros tecnológicos, em‑
presas e demais organizações, as atividades concretizadas ao lon‑
go desses três dias permitiram analisar e debater, em conjunto,
os resultados das iniciativas que a empresa tem vindo a realizar,
promovendo também uma reflexão sobre aquilo que poderão ser
os proveitos futuros da aposta na inovação.
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Apresentação dos projetos de ID&I em curso
O primeiro dia desta jornada inteiramente dedi‑
cada à inovação ficou marcado pela apresentação
dos projetos de investigação, desenvolvimento e
inovação (ID&I) em curso na INCM, que teve lu‑
gar na Sala da Inovação, no edifício da Imprensa
Nacional.
A Professora Elvira Fortunato, da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de
Lisboa, apresentou os projetos «Papel Secreto»,
que visa desenvolver sistemas eletrónicos utili‑
zando tecnologia embebida e implementada em
papel, com eventuais aplicações ao nível da ras‑
treabilidade e segurança de documentos, e «Na‑
nomarcador», que pretende desenvolver marca‑
dores nanoestruturados de elevada segurança
para deteção eletrónica de cor, com aplicação no
combate à contrafação.
A cunhagem de moeda total ou parcialmente
transparente e a simulação numérica da cunha‑
gem de moeda foram outros dois projetos em
destaque nesta sessão e foram apresentados pelo
Professor Paulo Martins, do Instituto de Engenha‑
ria Mecânica do Instituto Superior Técnico.
Os restantes três projetos foram apresentados
pelo Professor Nuno Gonçalves, da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coim‑
bra: «Uniquemark», que procura criar marcações
de contraste únicas, «TrustStamp», que visa a
criação de selos de confiança para controlo de
autenticidade de produtos, e «Card3DFace», que
tem em vista a criação de imagens faciais em 3D,
para impressão em cartões.
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Fórum INCM – Dialogar o Futuro
No dia 15 de março, a Sala da Inovação acolheu
a primeira sessão do Fórum INCM – Dialogar o
Futuro, um espaço multidisciplinar de reflexão,
diálogo e intercâmbio de experiências e conheci‑
mento, em estreita ligação com o universo acadé‑
mico e científico e com o mundo empresarial.
Esta sessão inaugural, realizada no âmbito da Se‑
mana da Inovação e dedicada ao tema «Indús‑
tria 4.0», contou com a participação do Professor
José Barata Oliveira, da Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, de
Hugo Oliveira, senior manager da PWC – Pri‑
cewaterhouseCoopers, e de Miguel Sanches, dire‑
tor geral da Volkswagen Autoeuropa.
O objetivo, em cada sessão do Fórum, é explorar
e aprofundar uma temática com relevância para o
percurso de inovação e modernização da INCM,
dando particular relevo aos melhores exemplos e
práticas.
Temas tão diversos, como a inovação, a tecnolo‑
gia, a ciência, a indústria, o design, a logística ou a
modernização dos serviços públicos, entre outros,
serão abordados no Fórum INCM – Dialogar o Fu‑
turo por académicos, investigadores, consultores,
industriais ou empresários, apresentando diferen‑
tes perspetivas e pontos de vista.

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

Banco de Ideias «Foco no Cliente»
A encerrar a Semana da Inovação, no dia 16 de março, foram anunciadas e
apresentadas no Salão Nobre da Casa da Moeda as cinco ideias finalistas
do Banco de Ideias – Foco no Cliente, que resultaram da recolha de ideias,
realizada entre os dias 20 e 24 de fevereiro, com o objetivo de perceber e
antecipar as necessidades dos nossos clientes, construindo soluções que ga‑
rantam a sua satisfação.
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As ideias apresentadas foram as seguintes:
«Documento Único Automóvel Eletrónico» –
juntar vários documentos e serviços relacionados
com a viatura num só cartão polimérico – da auto‑
ria de Paulo Urbano Carvalho;
«Planear Melhor para Fidelizar» – criação de
um grupo de trabalho para gestão da planificação
integrada de stocks, recursos humanos, manuten‑
ção e equipamentos — da autoria de Ana Isabel
Marques e Jorge Fonseca;
«Personalização de Produto» — vender produ‑
tos INCM com mensagens personalizadas pelos
clientes – da autoria de Carlos Cristóvão;
«INCM de Portas Abertas» — criar um programa
de visitas guiadas às instalações da empresa – da
autoria de Ricardo Martins e Carlos Cristóvão;
«Regresso da Escola de Artes Gráficas» —
Reativar a Escola de Artes Gráficas da empresa
no âmbito das comemorações dos 250 anos da
Imprensa Nacional — da autoria de Tiago Mar‑
ques e Inês Ferreira.
Recorda-se que, além das edições temáticas, o
Banco de Ideias funciona também em contínuo e
permite aos trabalhadores da INCM apresentar,
em qualquer momento, uma ideia proveniente de
uma oportunidade ou desafio que surja em con‑
texto de trabalho.
A Inovação é um dos principais eixos estratégicos
da INCM e, para o sucesso dos objetivos traçados,
é essencial o comprometimento de todos, assente
na sua criatividade e na capacidade de inovar.
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KAÏZEN ON
Com um objetivo de facilitar a comunica‑
ção interna e a partilha de ideias dentro da
UGF, a equipa Kaïzen lançou este mês uma
nova forma de comunicação, o KaïzenON.
Esta nova forma de compartilhar ideias tem como
base uma plataforma, cuja aparência é apresenta‑
da na imagem abaixo. Pretende-se, assim, que de
uma forma simples e em 3 passos qualquer traba‑
lhador da UGF consiga submeter a sua proposta.

Na base da criação desta nova forma de partilha,
estiveram presentes os recorrentes relatos de tra‑
balhadores que queriam participar na melhoria
dos seus processos de trabalho e de trabalhado‑
res que já tinham feito propostas mas que nunca
tinham recebido feedback em relação às mesmas.
Este modo de submeter e abordar as propostas
dos trabalhadores visa ultrapassar este tipo de
situações.

Layout da plataforma KaïzenON.

O KaïzenON, desenvolvido internamente na
UGF, foi lançado em maio, tem como princípios
fundamentais:
• Aumentar a eficácia da aplicação das ideias
geradas na UGF;
• Identificar problemas operacionais existentes;
• Promover a melhoria contínua.

O KaïzenOn não se limita à criação da plataforma
mas de toda uma nova abordagem que a UGF vai
implementar no tratamento das propostas recebi‑
das pelos trabalhadores. Preocupámo-nos funda‑
mentalmente em garantir duas coisas: a possibili‑
dade de rapidamente se submeter uma proposta e
a de que qualquer proposta recebe uma resposta.
O esquema apresentado resume o processo de
concretização de uma proposta, desde a sua sub‑
missão até à sua execução.
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A plataforma utiliza a intranet como meio de
submissão da proposta que tem como destino a
equipa Kaïzen. Seguidamente a proposta é ava‑
liada pela equipa Kaïzen e, quer tenha prossecu‑
ção quer não tenha, há uma resposta para todos
os trabalhadores que submetam as propostas.
Caso a proposta não tenha continuidade são ex‑
plicados os motivos pelos quais a proposta não
avançou. Sendo a proposta considerada válida,
segue-se a elaboração da proposta detalhada, re‑
sultado do trabalho conjunto entre a equipa Kaï‑
zen e o trabalhador em causa, com o objetivo de

tornar a ideia em algo mais «sólido» e exequível.
Por fim, procede-se à apresentação às chefias ou
direções, ou à execução imediata da proposta.
A plataforma foi lançada com várias apresen‑
tações nas diversas secções da UGF durante a
segunda e a terceira semanas de maio. Nessas
apresentações, bastantes sucintas e realizadas
no chão de fábrica, o objetivo foi, de uma for‑
ma bastante prática, descrever o funcionamen‑
to da plataforma e do método de tratamento das
propostas, dar exemplos e responder a even‑
tuais questões colocadas pelos colaboradores.

Foto de uma das sessões de apresentação do KaïzenON em fábrica.

Apesar do lançamento do KaïzenON ser recen‑
te e ainda estarmos a resolver alguns problemas
técnicos que têm limitado o acesso de algumas
secções à plataforma, já tivemos 15 propostas que
estão neste momento em processo de avaliação.

Esta rápida recetividade vem confirmar a neces‑
sidade e a mais-valia que esta nova forma de co‑
municação tem no presente e pode vir a ser no
futuro.
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PRÉMIO INCM/VASCO GRAÇA MOURA

Prémio INCM/Vasco Graça Moura 2016
distingue Uma Aproximação à Estranheza,
de Frederico Pedreira

N

o dia 27 de abril, na Biblioteca da Imprensa Nacional, reali‑
zou-se a cerimónia de entrega do Prémio INCM/Vasco Graça
Moura 2016, que distinguiu o ensaio Uma Aproximação à Estranheza, de Frederico Pedreira.
De acordo com o júri do Prémio, unânime na atribuição do
galardão, no texto de Frederico Pedreira destaca-se a «robus‑
tez teórica e a amplidão de olhar no tratamento de um tema transversal à
experiência de receção do mundo e das suas múltiplas linguagens: a noção
de estranheza».
O júri referiu ainda que «o esforço de compreensão da estranheza inscreve
uma posição de abertura epistemológica à diversidade e aos seus ecos, apro‑
fundando a natureza dialógica que é o fulcro da civilização e da cultura».
Uma Aproximação à Estranheza, já editada na coleção Olhares, é a segunda
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obra distinguida com o Prémio INCM/Vasco Graça Moura, que em 2016
foi dedicado ao Ensaio na área das humanidades, sucedendo a História do
Século Vinte, de José Gardeazabal, vencedor da sessão inaugural, dedicada
à poesia.
A obra de Frederico Pedreira foi apresentada durante a cerimónia pelo poeta
José Tolentino Mendonça, presidente do júri deste prémio literário, do qual
fazem ainda parte os escritores Pedro Mexia e Jorge Reis-Sá.
Além da publicação da obra, a distinção contempla ainda um prémio pe‑
cuniário no valor de cinco mil euros e a entrega de uma medalha alusiva a
Vasco Graça Moura, da autoria do escultor José João de Brito.
O júri atribuiu ainda uma Menção Honrosa ao ensaio Debaixo da nossa pele.
Escravos libertos e outros emigrantes, de Joaquim Gonçalves do Rosário Ra‑
mos, que, à semelhança do texto de Frederico Pedreira, será publicado pela
Imprensa Nacional na coleção Olhares.
Em 2017, o Prémio INCM/Vasco Graça Moura irá distinguir traduções, para
língua portuguesa, de obras clássicas literárias ou das demais áreas das hu‑
manidades, que sejam inéditas.
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EDIÇÕES
IMPRENSA
NACIONAL
TRANSPÕEM
FRONTEIRAS

A

Imprensa Nacional e as suas edições marcaram presença na
76.ª Feira do Livro de Madrid, evento que decorre de 26 de
maio a 11 de junho e que, desde 1933, marca a vida cultural es‑
panhola e atrai centenas de milhares de visitantes.
Portugal foi o país convidado desta edição da Feira do Livro de
Madrid, pelo que a participação da Imprensa Nacional assu‑
miu especial relevância, tendo em conta a sua missão de promoção e preser‑
vação da língua e cultura portuguesas.
A Feira do Livro de Madrid é uma importante plataforma da indústria edi‑
torial espanhola, sendo esta última uma referência no mercado editorial
internacional, pelo que a presença nesta montra se constituiu como uma
oportunidade de excelência aos níveis da visibilidade internacional e da di‑
vulgação dos nossos autores.
A presença da Imprensa Nacional materializou-se da seguinte forma:
• Coorganização da mesa redonda Clássicos da Literatura Portuguesa, com
a moderação de Duarte Azinheira, diretor da Unidade de Publicações, e
participação, entre outros, dos coordenadores das nossas edições críticas,
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nomeadamente Ivo Castro, coordenador da Edição Crítica de Fernando Pes‑
soa e da Edição Crítica de Camilo Castelo Branco, Carlos Reis, coordena‑
dor da Edição Crítica das Obras de Eça de Queirós, João Dionísio, membro
da equipa responsável pela Edição Crítica das Obras de Almeida Garrett,
coordenada por Ofélia Paiva Monteiro, e Manuel Portela, especialista em
digitalização da literatura, sendo autor de diversos programas na área das
humanidades digitais.
• Sessão de promoção da coleção infantojuvenil Grandes Vidas Portuguesas
e apresentação do livro Vou ao Teatro Ver o Mundo, com as presenças de
Paula Mendes, responsável pela Divisão de Gestão de Projetos Editoriais,
dos escritores Inês Fonseca Santos, Carla Maia de Almeida e José Fanha e
dos ilustradores Abigail Ascenso e Nuno Saraiva.
• Divulgação e venda de uma seleção de títulos do nosso catálogo.
Ao escolher para esta mostra as edições dos clássicos e o segmento infanto‑
juvenil demonstrou-se o âmbito alargado do catálogo da editora do Estado,
marcado pela memória e contemporaneidade, dando como comprovado que
a cultura não tem fronteiras nem tempo.
A Imprensa Nacional é a marca editorial da Imprensa Nacional-Casa da
Moeda, e uma instituição muito especial, que está há mais de dois séculos
ao serviço da cultura.
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RESULTADOS 2016

PROVEITOS
AUMENTARAM 3,6 %

E

m 2016, a INCM obteve um volume de vendas de 94,4 milhões
de euros, superior em 3,6 % aos valores registados em 2015, a que
correspondeu um resultado líquido de 20 milhões de euros, ligei‑
ramente superior ao verificado no ano anterior.
A atividade corrente registou em 2016 um aumento muito signi‑
ficativo (7,7 %), enquanto os proveitos extraordinários referentes à
venda de discos amoedados reduziram bastante, representando apenas 5 %
dos proveitos totais, quando em 2015 representaram cerca de 9 %.
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O aumento verificado na atividade corrente ficou a dever-se essencialmente
ao acréscimo de cerca de 35 % registado nas vendas da Moeda, tanto ao nível
das moedas correntes para circulação, como das de coleção para o colecio‑
nismo. As áreas das Publicações (Diário da República e livros) e das Con‑
trastarias tiveram também um acréscimo, respetivamente de 6,5 % e 39 %,
enquanto a área Gráfica, que representou, em 2016, 66 % da atividade global
da empresa, teve uma ligeira quebra (inferior a 1 %), em resultado da dimi‑
nuição verificada na venda de impressos tradicionais, que a atividade gráfi‑
ca de segurança não conseguiu compensar totalmente.
Em termos globais, a INCM conheceu uma melhoria de 11 % na margem
bruta gerada, antes da afetação dos custos de estrutura, revelador de uma
gestão equilibrada, assente em critérios de eficiência e melhorias da compe‑
titividade, com incidência muito particular na atividade corrente, associada
ao processo comercial, industrial, logístico, de aprovisionamentos e de ino‑
vação. A área Gráfica manteve em 2016 a mesma margem gerada face às
vendas que no ano anterior, enquanto as áreas da Moeda, das Publicações e
das Contrastarias conheceram melhorias importantes.
A Gráfica e a Moeda são as áreas que mais contribuíram para a rendibili‑
dade global da empresa, respetivamente com 72 % e 23 % da margem bruta
global gerada em 2016. O acréscimo de vendas alcançado pela Contrasta‑
ria, em resultado do ajustamento efetuado nos emolumentos a cobrar pelos
serviços prestados, possibilitou uma situação equilibrada nos resultados da
atividade antes da afetação dos custos de estrutura.
Este desempenho valida a estratégia definida pela INCM, reafirmada re‑
centemente na produção e fornecimento de bens e serviços com elevados
padrões de segurança, focados no cliente e em soluções inovadoras. Esta
estratégia privilegia o desenvolvimento sustentado da empresa, o recurso
a capitais próprios e contenção de exposição ao risco, tendo em vista a me‑
lhoria da sua qualidade, capacidade competitiva e a remuneração adequada
do acionista. De referir que dos resultados obtidos em 2016 o acionista, de
acordo com a estratégia definida, aprovou a alocação de uma verba destina‑
da ao investimento em projetos de investigação, desenvolvimento e inova‑
ção (ID&I) correspondente a 1 % do volume de negócios anual.
Estes resultados foram conseguidos tendo em atenção os objetivos defini‑
dos pelo acionista no Contrato de Gestão e pelas medidas estabelecidas
para as empresas do Setor Empresarial do Estado e estipuladas pela Lei do
Orçamento do Estado de 2016 relativamente à redução do peso dos gastos
operacionais face ao volume de negócios.
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MOEDAS

100 ANOS
DAS APARIÇÕES
DE N.ª S.ª
DE FÁTIMA

«Pretendi tocar o imaginário e o gosto das
pessoas.»
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N

o âmbito das celebrações do centenário das Aparições de N.ª
S.ª de Fátima, que tiveram na visita do Papa Francisco e na
canonização dos Pastorinhos Francisco e Jacinta Marto dois
dos seus pontos mais altos, a Casa da Moeda produziu uma
moeda de coleção comemorativa, da autoria da escultora Cla‑
ra Menéres, que fará perdurar no tempo a memória deste im‑
portante acontecimento.
Com o valor facial de 2,50 euros, a moeda conta com uma emissão limita‑
da a 150 000 exemplares em cuproníquel, com acabamento normal, 5000
exemplares em prata e 2500 em ouro, com acabamento proof, contribuin‑
do com parte da receita proveniente das moedas de acabamento especial
para uma causa social – o Centro de Apoio a Deficientes Profundos João
Paulo II, da União das Misericórdias.
Para falar sobre a arte presente nas faces desta moeda, ninguém melhor do
que a própria autora, a escultora Clara Menéres, que tivemos oportunidade
de ouvir e nos revelou onde foi buscar a sua inspiração.
Matriz [M] O que procurou representar nesta moeda?
Clara Menéres [CM] Em primeiro lugar, não só pensei na icono‑
grafia relativa à N.ª S.ª de Fátima e às suas aparições, mas tam‑
bém pensei no público a que se dirigia, e eu não tenho dúvidas
de que esta imagem que foi interiorizada pelo público em geral, a
que o Monsenhor Luciano Guerra se referia como «um milhão de
olhares sobre esta imagem», corresponde a essa quantidade imen‑
sa de pessoas que vão a Fátima num ato de fé, que olham para

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

a imagem e interiorizam a primeira representação apresentada ao
público. A primeira imagem foi feita por José Thandim, um san‑
teiro muito reputado na sua época, que fez uma interpretação ao
gosto popular. É evidente que há outras interpretações artísticas
de grande qualidade, nomeadamente feitas por Leopoldo Almeida,
Teixeira Lopes, antes dele, mas, por qualquer razão, essas imagens
não foram as escolhidas para serem as imagens expostas a público
e eu achei que esta imagem acabou por ter as características de um
ícone e portanto eu tinha que optar pela representação aceite «por
um milhão de olhares» ou por muitos milhões de pessoas. Foi as‑
sim que eu cheguei a esta representação desta imagem da N.ª S.ª
de Fátima, acrescentando-lhe um elemento que não estava na sua
origem, mas que foi integrado pela maioria das pessoas, como seja
a coroa. Ora, os pastorinhos nunca referiram que a N.ª S.ª tinha uma
coroa na cabeça. A coroa vem da tradição portuguesa, nomeada‑
mente a ligada à Imaculada Conceição e à coroação que os reis de
Portugal fizeram da Imaculada Conceição. Isso foi um ato que mar‑
cou de tal maneira o imaginário popular que toda gente achou que
a N.ª S.ª de Fátima teria que ter uma coroa. Por outro lado, há outro
elemento que eu também integrei, a azinheira. A azinheira carac‑
teriza aquelas terras, é um elemento natural, da terra, da natureza,
que tem a ver com o povo português. É nesse sentido que eu acho
que, quando ela pousa, não pousa sobre uma pedra, não pousa ao
lado de uma fonte, enfim, ela pousa em cima de uma árvore e isto
tem com certeza um sentido espiritual que eu não poderia deixar de
sublinhar. Curiosamente, no levantamento que fiz, na maioria das
representações, a azinheira, embora sugerida, não é desenvolvida, a
N.ª S.ª surge quase sempre sobre uma nuvem. O outro símbolo que
encontramos aqui é o rosário ou o terço, uma identificação icónica
absolutamente indispensável.
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Portanto, a moeda tem duas faces, uma que representa a imagem, a
N.ª S.ª de Fátima, que pode ser guardada como recordação, e foi nes‑
se sentido, de ser uma moeda de grande divulgação, que eu pretendi
tocar o imaginário e o gosto das pessoas. Poderia ter feito grandes
invenções estéticas, mas achei que era preferível servir o povo que
vai comprar do que fazer experiências como já fiz em outras produ‑
ções artísticas, mas que talvez aqui não fossem adequadas. Do ou‑
tro lado, na outra face, o escudo de Portugal, onde também usei
uma representação conservadora. Nós lembramo-nos das moedas
de 1 escudo que, durante tanto tempo, circularam na mão das pes‑
soas, com a esfera armilar e com a coroa de louros à volta e quando
eu usei a esfera armilar também me interessou fazer uma pesquisa
relativamente a essa mesma esfera e às representações tradicionais
com o seu eixo inclinado.
[M] Sendo uma pessoa de fé e, ao mesmo tempo, autora de vários
trabalhos de arte sacra, alguns deles expostos em Fátima, como é que
vê a relação entre a religião e a arte?
[CM] É uma questão complexa, porque eu não vejo porque é que
a arte sacra não possa ser inovadora, mas é difícil quando se
dirige a um público muito alargado ter uma correspondência ou
ser entendido quando se faz inovação estética. Portanto, há aqui
sempre uma dúvida sobre até que ponto podemos inovar ou até
que ponto temos que corresponder ao imaginário coletivo. Penso
que um artista poderá fazer as duas coisas, conforme se dirige a um
público mais alargado ou a um público mais erudito. Curiosamente,
atualmente a reitoria de Fátima está a tomar iniciativas que me pa‑
recem muito interessantes, a começar a fazer produções que se di‑
rigem a um público mais erudito, nomeadamente no campo da mú‑
sica, da dança e de outras expressões, que me parece que ampliam
e preparam a maioria do povo para entender e para apreciar outras
expressões artísticas.
[M] Esta moeda tem uma componente solidária, contribuindo com parte
da receita para uma obra social. Acha isso importante?
[CM] Claro que sim, não vou dizer que não, mas isso ultrapassa as
preocupações que tem um artista ou um escultor. Isso apenas quer
dizer que com o lucro da venda desta moeda se poderá ajudar uma
instituição que certamente precisa desses fundos. Nesse sentido, é
evidente que toda a obra de caridade é bem-vinda, mas o artista tem
que se confinar não a esses aspetos periféricos mas à qualidade da
obra que produz.
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MARAVILHAS
DA NATUREZA
MADEIRA

A

s Maravilhas da Natureza são tema da XI Série Ibero-Ameri‑
cana, uma emissão conjunta de nove países: Argentina, Cuba,
Equador, Guatemala, Nicarágua, Paraguai, Peru, Espanha e
Portugal, que participa com uma moeda dedicada à ilha da
Madeira, assinada pelo ilustrador e autor de banda desenhada
João Fazenda.
A moeda portuguesa exibe o Gerânio-da-Madeira, planta nativa e endémica
do arquipélago, evidenciando, num segundo e terceiro plano a paisagem
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com o recorte da linha da ilha a deixar ver um pedaço de mar com ondas e
de céu com nuvens, com a ilha de Porto Santo no horizonte.
Com o valor facial de 7,50 euros, esta moeda conta com uma emissão
limitada a 60 000 exemplares em prata (500/1000) com acabamento nor‑
mal e 5000 exemplares em prata (925/1000) com acabamento proof, estes
últimos enriquecidos com cor nas pétalas das flores que figuram no reverso.
O autor
João Fazenda (Lisboa, 1979) é um dos mais conceituados ilustradores portu‑
gueses, com uma atividade repartida entre ilustração, cinema de animação,
banda desenhada e, ocasionalmente, pintura.
Estudou Design Gráfico e licenciou-se em Pintura pela Faculdade de Belas
Artes de Lisboa, antes de se dedicar a tempo inteiro a criar imagens para
múltiplas histórias e meios de comunicação. No seu trabalho, procura explo‑
rar a interminável relação entre desenho e narrativa nas suas mais variadas
formas.
Colabora regularmente na imprensa nacional e estrangeira, com destaque
para títulos como o Público, a Visão, o The New York Times, a The New
Yorker, ou o The Telegraph, entre muitos outros.
Entre os vários prémios conquistados contam-se o Prémio Nacional de Ilus‑
tração 2015 e o Grande Prémio Stuart de Desenho de Imprensa (2007), ten‑
do sido várias vezes distinguido com os Awards of Excellence pela Society
of Newspaper Design (EUA).
É autor das ilustrações do livro infantojuvenil Fernando Pessoa, o menino
que era muitos poetas, uma edição INCM/Pato Lógico, com texto de José
Jorge Letria.
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OBJETOS COM HISTÓRIA
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INCUNÁBULO DAS ETIMOLOGIAS
DE ISIDORO DE SEVILHA

A

Biblioteca da Imprensa Nacional-Casa da Moeda tem no seu
acervo o incunábulo da obra Etimologias, escrita por Isidoro
(c. 560-636), arcebispo de Sevilha e teólogo, canonizado em 1598
pelo Papa Clemente VIII. Esta obra, escrita no final da vida do
autor, a pedido do seu amigo Braulião, bispo de Saragoça, e de‑
dicada ao rei visigodo Sisebuto, é considerada como a primeira
enciclopédia da cultura ocidental e cristã. Transcrita ao longo dos séculos
pelos monges medievais, foi impressa pelo editor Günther Zainer em 1472.
As Etimologias ou As Origens resultam de um resumo do conhecimento an‑
tigo que englobava os manuais e compêndios da literatura greco-romana.
Consiste numa compilação dividida em vinte volumes que aborda de uma
forma concisa o saber universal da época. Reunia, no dizer de Braulião, praticamente tudo que é preciso saber, entre diversos temas como a gramática, a
retórica e a dialética, a matemática, a medicina, a jurisprudência, as religiões
e a humanidade, a natureza e a astronomia. Isidoro citou muitos dos autores
prévios, por vezes sem fazer alterações aos seus textos – Plínio, Solino, Boé‑
cio e Cassiodoro, foram alguns dos filósofos e naturalistas romanos cujas
obras foram retomadas.
Esta enciclopédia foi, da Idade Média ao Renascimento, o livro mais utiliza‑
do como texto padrão da educação ocidental, tendo substituído alguns auto‑
res cujas obras acabaram por desaparecer. Foi impressa diversas vezes entre
os anos 1470 e 1530, o que demonstrava a sua popularidade. A sua edição de
1472 incluiu um mapa estilizado no décimo quarto volume, nomeado de Mapa
T-O, que mostrava o mundo dividido em três continentes: Ásia, África e Euro‑
pa (T) dentro de um círculo (O). Este mapa que descrevia a visão do mundo de
Isidoro reflete a conceção cartográfica vigente na Europa até praticamente
aos Descobrimentos e à chegada dos Europeus ao Novo Mundo, as Américas.
Isidoro serviu como arcebispo de Sevilha por mais de três décadas, foi pro‑
fessor e teve uma forte influência na corte do rei Sisebuto, onde procurou
reunir todos os povos e os costumes do reino visigodo. Quando foi elevado
ao episcopado, passou a considerar-se protetor dos monges, destacando-se
nos concílios de Toledo e Sevilha. O historiador inglês do século xix, Char‑
les Montalembert, considerou-o como o último académico do mundo antigo.
Ao longo do século xix, a administração da Imprensa Nacional, com o objetivo
de valorizar a Livraria, foi adquirindo algumas obras de importância cultural
em leilões ou a particulares. É assim que encontramos pela primeira vez a re‑
ferência a este incunábulo no Livro de Inventário Geral, de 1863, cuja aquisi‑
ção no valor de 14$650 réis foi realizada em fevereiro de 1869. Esta obra en‑
contra-se na Biblioteca mas devido à sua antiguidade é de consulta restrita.
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OS MAIS VENDIDOS – 1.º TRIMESTRE
MOEDAS

LIVROS

Série Anual Bebé 2017
Luc Luycx e Vítor Santos

Letras Com Vida n.º 8
AA. VV.

Equipa Olímpica de Portugal 2016 (BNC)
Joana Vasconcelos e Luc Luycx

Manuel Teixeira Gomes - Biografia
José Alberto Quaresma

Lince Ibérico (prata proof)
Luís Valadares

Novo Atlas da Língua Portuguesa
Luís Antero Reto, Fernando Luís Machado
e José Paulo Esperança

O Modernismo (ouro proof)
Rui Vasquez

Contra Mim Falo
Vasco Gato
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ENTREVISTA

«A IGAC teve necessidade
de se reinventar.»

A

Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) tem por mis‑
são promover e defender os autores, autenticar e classificar os
conteúdos culturais, garantir a segurança dos espetáculos ar‑
tísticos e auditar o desempenho das entidades organicamente
integradas e dependentes de um membro do Governo respon‑
sável pela área da cultura.
A relação entre a IGAC e a INCM conta já com 29 anos de existência, ini‑
ciada com a edição exclusiva das etiquetas de autenticação de videogramas.
Ao longo desses anos, a sociedade e o mundo sofreram grandes transfor‑
mações, produzidas sobretudo pelo desenvolvimento das tecnologias da in‑
formação e da comunicação, que implicam respostas e soluções eficazes e
ajustadas ao universo digital.
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Para conhecer melhor os atuais desafios e projetos da IGAC, designada‑
mente o projeto e@autentico, que está a ser desenvolvido em parceria com
a INCM, entrevistámos Paula Hipólito, subinspetora-geral das Atividades
Culturais.
Matriz (M) Que balanço faz da relação entre a IGAC e a INCM?
Paula Hipólito (PH) Este ano completam-se 29 anos sobre a data de
publicação da portaria que criou uma relação de estreita proximida‑
de entre a IGAC e a INCM, por via da edição exclusiva das etique‑
tas de autenticação de videogramas.
É possível afirmar, sem mácula, que o balanço é extraordinariamente
positivo, uma vez que a INCM, mais do que um fornecedor de bens
e serviços, é um parceiro que ao longo dos anos tem encontrado
soluções criativas para questões complexas, permitindo aumentar
a eficiência e eficácia dos serviços de autenticação da IGAC,
combinando esforços e partilhando recursos, mantendo assim um
serviço com qualidade e ao mais baixo custo.
Neste propósito a INCM toma muitas vezes a iniciativa, para me‑
lhorar, de forma inovadora, rentável e eficaz, o fornecimento de
bens, criando as condições necessárias para gerar possibilidades
de inovação dos bens fornecidos.
Nos últimos anos, sobretudo desde 2010, esta relação registou
um reforço muito significativo, a partir de uma parceria ao nível
da modernização do processo de autenticação e de classificação
de obras e conteúdos culturais, para o desenvolvimento de uma
solução muito inovadora na forma de utilização da etiqueta de
autenticação que permite a sua utilização de forma digital e, como
consequência, uma inspeção também pela mesma via.
O processo de concretização desta solução foi finalmente iniciado
em 2016 e está em curso, marcando uma nova fase das relações en‑
tre as duas entidades, que através desta nova solução tecnológica
tem condições para se manter sólida, estável e duradoura.
[M] O desenvolvimento tecnológico, sobretudo na área das TIC,
tem facilitado a produção e a partilha de conteúdos culturais. Isso
cria dificuldades à ação da IGAC, tendo em conta que a proteção
dos direitos de autor e direitos conexos é uma das suas principais
atribuições?
[PH] A questão colocada associa-se à intervenção do Estado, neste
caso concreto, no acompanhamento e reforço de medidas de prote‑
ção dos criadores perante a facilidade de disseminação de conteú‑
dos protegidos, muitas vezes sem qualquer filtro ou perceção do
prejuízo cultural e socioeconómico que tal implica.
Não é a 1.ª vez que estas questões se colocam à sociedade, que se
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reinventa no sentido de procurar encontrar soluções que equili‑
brem os interesses em jogo.
Uma revolução muito semelhante a esta operou-se com o apareci‑
mento do primeiro livro impresso no mundo (a Bíblia em Latim),
através da invenção da prensa com tipos móveis de Gutenberg, cer‑
ca de 5000 anos depois da invenção da escrita.
Até então, a arte e a literatura eram reproduzidas de forma manual,
limitando a fruição da criação artística, tanto pelo número de exem‑
plares como pelo valor económico que detinham.
A invenção da máquina impressora permitiu a reprodução de obras
literárias em velocidade e escala que na altura não se poderia imagi‑
nar e a um preço muito acessível, contribuindo para a democratiza‑
ção do conhecimento, o crescimento da classe média e a utilização
de outras línguas para além do latim.
Diz-se que esta inovação tecnológica marcou o início da era da co‑
municação em massa, que alterou por completo a estrutura da so‑
ciedade, permitindo a circulação de ideias para além das fronteiras
dos Estados e ameaçando os poderes instalados.
Esta inovação tecnológica causou uma verdadeira revolução cultu‑
ral, acrescentando à criação literária um valor económico que até
então ela não possuía.
A sociedade de então também se confrontou com as consequências
dessa evolução, a facilidade de reprodução de um grande número
de cópias da mesma obra original com o objetivo de comercializa‑
ção deu origem à criação dos conceitos de obra original ou autên‑
tica, com diferentes valores económicos e sem surpresas, também
apareceram os conceitos de monopólio de mercado e de pirataria,
passando os conceitos de «plágio» e de «direito de reprodução» a
ter um significado para o autor.
Os governantes também se confrontaram com a necessidade de en‑
contrar soluções, que não poderiam passar por limitar a reprodução
em massa. E entre as primeiras medidas criadas para proteger os
editores através de privilégios de edição, só 300 anos depois do
aparecimento da Imprensa, no século xviii, foram criadas medidas
para proteger os autores.
No momento atual, passaram menos de 50 anos (1969) desde que
se conhece o primeiro sistema de transmissão de dados em rede e
os primeiros protocolos inter-redes e, em Portugal, esta realidade
tem pouco mais de 25 anos (1990) desde que apareceram as primei‑
ras ligações à Internet.
A diferença neste momento é que a Internet, com os recursos de in‑
formação e serviços que fornece à escala global, provoca uma evolu‑
ção quase frenética dos sistemas de informação e de comunicação,
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que determinam uma expansão diária de fluxos de informação e
das redes de comunicação globais, transformando a informação e o
conhecimento como o principal recurso estratégico das economias,
obrigando a sociedade a renovar-se de forma mais rápida.
Ao nível das questões relacionadas com o direito de autor e os direi‑
tos conexos, as novas tecnologias determinaram o aparecimento de
novas formas de criação, que deram origem a novas categorias de
obras protegidas: programas de computador; bases de dados; obras
multimédia; páginas de Internet, entre outras, mas o impacto mais
significativo desta revolução está na criação de meios tecnológicos
quase ilimitados para a utilização de obras protegidas pelo direito de
autor e os direitos conexos, através de meios digitais, os quais agora
eram usufruídos, quase exclusivamente, através da imprensa, da re‑
produção gráfica, da execução, da gravação e da execução pública.
As transformações sociais, económicas e culturais desta revolução
ainda estamos, neste momento, a medir, a ajustar e a viver, a nível
global, mas sabemos que os meios de comunicação tradicionais,
como o telefone, o rádio e a televisão darão lugar muito rapidamen‑
te a protocolos de Internet, de Voz ou de Televisão e as formas de
fruição de conteúdos culturais passarão da impressão ou fixação à
difusão web.
O Estado, responsável pela proteção do direito de autor e direitos
conexos tem hoje a sua tarefa muito dificultada e limitada, mesmo
quanto às suas fronteiras de atuação.
A Internet permite inúmeras e ilimitadas formas de utilização pú‑
blica de uma obra, quer seja através de digitalização, impressão
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através de computador, colocação num servidor de destino (upload)
e a consequente cópia dessas obras por um utilizador da Internet
(download), transporte de dados, navegação, armazenagem tempo‑
rária ou em servidor, oferta digital, incluindo obras de rádio e tele‑
visão, gravação online.
Nessa medida, se por um lado aumentou exponencialmente o núme‑
ro de pessoas que, independentemente da classe social, podem ace‑
der a todo e qualquer tipo de informação, não significando necessa‑
riamente um aumento dos níveis culturais e educacionais de quem
a usufrui, por outro lado diminuiu-se a perceção que essas pessoas
têm sobre o direito dos criadores dessas obras, bem como sobre ou‑
tros direitos, como os direitos pessoais e o direitos à intimidade.
O caminho passa, assim, por analisar e decidir relativamente aos
autores qual a sua estratégia de difusão e exploração da obra, que
neste caso poderá passar pela exploração económica ou a coloca‑
ção gratuita à disposição do público.
Por educar a sociedade para aceitar a decisão dos criadores, reconhe‑
cendo-lhes o direito de serem remunerados no caso de pretenderem
explorar economicamente a obra, ainda que seja de forma digital.
Pela criação de normas que permitam adequar a tutela do direito
de autor e dos direitos conexos às novas formas de utilização tecno‑
lógica, assegurando paz social, a igualdade e liberdade de direitos
entre os cidadãos.
Em Portugal foram criadas medidas legislativas que estabelecem
novas formas de tutela das obras, como a solução provisória de li‑
tígios aprovada pela Lei n.º 7/2004 e a aprovação do regime dos
dispositivos tecnológicos de proteção.
Mas a evolução tecnológica é de tal forma vertiginosa que a tutela
jurídica não a consegue acompanhar, e face à expansão da utiliza‑
ção de obras para além dos territórios tutelados pelos Estados e pe‑
los continentes, exigem-se medidas à escala planetária, destinadas
a salvaguardar os equilíbrios necessários e indispensáveis entre o
direito dos autores e a respetiva fruição pelos cidadãos.
Se as leis associadas ao direito de autor não se podem transformar
numa trincheira ao desenvolvimento da tecnologia ou dificultar o
acesso a obras protegidas, por outro lado o desenvolvimento tec‑
nológico não se pode subtrair ou constituir-se numa delapidação
global dos direitos intelectuais dos criadores.
Assim, parece-nos compreensível que os criadores assistam, com
legítima incerteza e perplexidade, ao crescente fenómeno tecnoló‑
gico sem encontrar fórmulas eficazes de compreensão ou controlo
desta realidade.
O Estado deve adotar uma estratégia preventiva e pedagógica
que permitirá assegurar uma responsabilidade coletiva assente no
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equilíbrio entre o respeito intransigente pela proteção dos criado‑
res e o desenvolvimento tecnológico e criar medidas alternativas,
não necessariamente legislativas, que permitam aos autores explo‑
rar as suas obras através da Internet, de forma segura e rastreável.
[M] O combate à chamada «pirataria» é uma batalha perdida ou há
soluções tecnológicas para este fenómeno? Como é que as empresas
e os diversos agentes culturais, tanto públicos como privados, olham
para a IGAC, tendo em conta as suas responsabilidades de inspeção?
[PH] O termo pirataria digital ganhou acuidade com a criação dos
partidos piratas, que têm como bandeira a luta contra as leis de pro‑
priedade intelectual e a favor do respeito ao domínio público, dos
sistemas operativos livres e das práticas de partilha de ficheiros,
adotando imagens alusivas aos piratas de séculos anteriores.
A «pirataria» de conteúdos digitais, sobretudo a que incide sobre a
música, os filmes, os videojogos e, cada vez mais, as obras literárias
é o reverso da medalha da evolução tecnológica, impedindo os cria‑
dores de serem ressarcidos pelo seu trabalho de criação, tão legiti‑
mo como qualquer outro.
Tal como noutros séculos, acredito que a sociedade encontrará so‑
luções para combater esta desigualdade no tratamento entre os
cidadãos.
A IGAC, enquanto entidade que superintende na proteção do direito
de autor, dos direitos conexos, tem um papel muito importante na cria‑
ção de soluções conjugadas que permitam, para além de medidas re‑
pressivas, medidas que promovam a educação dos atuais e potenciais
utilizadores da Internet e a informação dos promotores dos espetá‑
culos, para além de medidas alternativas de proteção dos direitos dos
autores quando decidam explorar as suas obras através da Internet.
Nesse sentido, a IGAC teve necessidade de se reinventar, adotando
novas soluções organizacionais para atingir os objetivos de prote‑
ção do direito de autor e dos direitos conexos, libertando-se paula‑
tinamente dos modelos de organização administrativa típicos das
inspeções, adotados durante um longo período, os quais esfuma‑
ram aqueles objetivos do processo criativo, e não permitiram ana‑
lisar com profundidade os atores, os processos criativos, as novas
formas de difusão e a evolução social destas matérias.
Desde 2010 que questionamos os modelos para conhecermos me‑
lhor os atores, os processos criativos, as novas formas de difusão, a
evolução social no âmbito da proteção do direito de autor e dos direi‑
tos conexos, assegurando que os nossos planos de ação se adaptam
às novas realidades e não são uma continuação de políticas que são o
que são porque nunca foram questionadas, mas antes um conjunto de
alternativas que assegurem um alargamento do âmbito de atuação.
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Estando certos que as soluções anteriormente adotadas visaram
responder a problemas existentes nos momentos em que foram
criadas, e as soluções atuais devem responder aos novos problemas
emergentes — proteger as obras ou criações intelectuais – Direito
de autor, proteger as prestações dos artistas, intérpretes ou execu‑
tantes dessas obras, dos produtores de fonogramas e de videogra‑
mas e dos organismos de radiodifusão — Direitos Conexos.
Num país com uma literacia ainda muito baixa e num contexto eco‑
nómico e social muito difícil, foi necessário, e continua a ser, adotar
medidas que, por um lado, esclareçam a população sobre a existên‑
cia destes direitos e, por outro, previnam a sua violação.
É neste sentido que a nossa estratégia nesta área, para além das
tradicionais medidas repressivas, inclui medidas preventivas e
pedagógicas.
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Medidas pedagógicas destinadas a melhorar o processo de
aprendizagem dos cidadãos, através da possibilidade de reflexão
e de produção de conhecimentos sobre o direito de autor e os
direitos conexos, através de uma metodologia que, no contexto
atual, permita relacionar aqueles temas com a vida, os valores da
sociedade e as finalidades do conhecimento e destinadas a pú‑
blicos muito jovens, desde o ensino básico, porque acreditamos
que nesta fase da vida existe alguma simplicidade que permite
uma maior assimilação destes conceitos até ao secundário. Para
o efeito criámos um projeto, que hoje constitui uma atividade,
denominado IGAC vai à escola, que abrange escolas de todo o
território nacional.
A estas medidas acrescem iniciativas de informação sobre o direito
de autor e os direitos conexos, junto de órgãos de polícia criminal,
universidades e escolas do ensino secundário.
As medidas preventivas, destinadas a informar os promotores de
espetáculos de natureza artística sobre as normas legais aplicáveis
à sua atividade, com o objetivo de impedir a violação ao direito de
autor e aos direitos conexos.
Novas formas de monitorização e de inspeção digital, salientando‑
-se a supervisão de violações no âmbito do direito de autor e direi‑
tos conexos, em ambiente digital, através do NETAlerta.
Novas formas de autenticação de obras e conteúdos culturais que
permitam a respetiva exploração através da Internet.
Com esta estratégia conseguimos não só corresponder às expeta‑
tivas e necessidades dos criadores que pretendem explorar econo‑
micamente uma obra como contribuímos para melhorar o conhe‑
cimento dos cidadãos e parceiros numa temática que não dá os
primeiros passos, mas ainda não faz parte do conjunto de valores
assumidos universalmente em Portugal.
[M] Com a crescente desmaterialização e o progressivo
desaparecimento de determinados suportes físicos como os CD, os
DVD, até mesmo os livros, com a multiplicação dos e-books, como é
que vai ser a autenticação, a classificação e a fiscalização de conteúdos
no futuro? Quais são, atualmente, os grandes desafios e os principais
projetos da IGAC?
[PH] Assumindo que os meios de comunicação tradicionais darão
lugar, muito rapidamente, a protocolos de Internet, de Voz ou de
Televisão e que a Internet permite inúmeras, e ilimitadas, formas de
utilização pública de uma obra, consideramos que, em pouco tem‑
po, as formas de fruição de conteúdos culturais passarão, maiorita‑
riamente, da impressão ou fixação à difusão web.
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Assim, torna-se necessário repensar as novas formas de disponibi‑
lização de conteúdos através da Internet ou por meios digitais e da
respetiva autenticação, tanto do conteúdo como da certificação da
exploração económica, através da criação de condições inovadoras
ao funcionamento do mercado digital.
Para desenvolver uma solução que venha dar resposta a estes de‑
safios, a IGAC encetou uma nova parceria com a INCM, que inclui
várias atividades, entre as quais a conceção de uma marca digital —
e@utentico — que permita rastrear as utilizações digitais de qual‑
quer obra, contribuindo para assegurar ao criador uma remune‑
ração equitativa pelas utilizações públicas da mesma, bem como
certificar que a disponibilização de obras e conteúdos através de
meios digitais asseguram aquela remuneração.
Este projeto pretende dar um novo impulso ao processo de mo‑
dernização administrativa dos processos de negócio da IGAC, em
curso, através da operacionalização de um projeto vital, que visa a
desmaterialização dos processos de classificação e autenticação de
obras e conteúdos culturais e a criação de uma marca de autentica‑
ção digital que constitua uma ferramenta de política cultural, nas
vertentes de tutela e proteção da propriedade intelectual, adequada
à evolução dos conteúdos, da tecnologia e das estratégias de merca‑
do dos setores criativos e da atividade económica associada.
O projeto e@autentico, copromovido com a INCM, encontra-se re‑
ferenciado nas Medidas SIMPLEX, integrando, assim, o Programa
do Governo, e visa criar condições para uma maior competitividade
do setor, através de ganhos de eficiência na interação com a IGAC
e através da criação de condições inovadoras ao funcionamento do
mercado digital.
Consideramos que este é o grande desafio a que nos propomos em
2017, após a aposta na modernização da IGAC, adotando soluções
de e-government e de simplificação administrativa nos últimos anos
que estão neste momento em fase de desenvolvimento final.
Através deste projeto, para além da desmaterialização dos processos
de classificação e autorização para distribuição de obras cinemato‑
gráficas; classificação de peças de teatro e ópera; classificação de
festivais, ciclos de cinema e exibição pública de videogramas; clas‑
sificação etária (pedido especial); classificação e autenticação de
videogramas; autenticação física de videogramas — aluguer, venda
direta e exibição pública e autenticação digital de videogramas —
aluguer, venda direta e exibição pública, permitirá a conceção de
uma plataforma digital para a classificação de obras e conteúdos
culturais e para autenticação e classificação digital de conteúdos
digitais, para além da conceção de marca digital e inspeção digital.
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RECURSOS HUMANOS
RESPONDA E GANHE

DIA DO DESAFIO SER SAUDÁVEL

Realização de mais uma edição do concurso «Res‑
ponda e Ganhe», em que as questões a concurso
versaram, em exclusivo, sobre matéria de higiene
e segurança, correspondendo o prémio a atribuir
a dois dias de férias a acrescentar ao cômputo le‑
gal de dias de férias que o vencedor poderá gozar
em 2017.
A vencedora foi a colaboradora Isabel Abreu, per‑
tencente ao CISO.

No dia 26 de maio, a INCM assinalou mais um
Dia do Desafio Ser Saudável com um conjunto de
iniciativas destinadas a promover hábitos de vida
mais salutares.
Neste dia, a ementa dos refeitórios foi confecio‑
nada com base em pratos saudáveis, sem fritos
e com sobremesas sem açúcar, e foi oferecido, a
cada trabalhador/a, um livro sobre os benefícios
da utilização das sementes na alimentação, com
inclusão de algumas receitas, uma barra de se‑
mentes de abóbora e uma bebida de soja.
Nos refeitórios da empresa houve também um
lanche especial, com degustação de produtos sau‑
dáveis, nomeadamente cereais integrais, cremes
vegetais para barrar, bebidas e iogurte de soja, se‑
mentes de linhaça, sementes de chia, bagas goji,
sumos de fruta e doces sem sacarose.
Realizaram-se ainda duas sessões de Meditação
Dirigida e sessões individuais de Toque Quânti‑
co, conduzidas pela colega Ana Morais.
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PROGRAMA ESTÁGIOS COM PALOP

Ao abrigo dos protocolos estabelecidos entre a
INCM e países africanos de língua oficial portu‑
guesa, bem como com Timor-Leste, a INCM re‑
cebeu, durante o mês de maio, mais um grupo de
estagiários da INACEP – Imprensa Nacional da
Guiné-Bissau, inseridos no programa de estágios
desenvolvido com a congénere guineense.
São programas que no geral permitem uma tro‑
ca de experiências muito enriquecedora para as
duas empresas.

DIA PARA A IGUALDADE DE GÉNERO NA INCM
O dia 1 de junho, Dia para a Igualdade de Género
na INCM, foi assinalado com uma representação
no átrio das oficinas, da peça de teatro Os brincos
à Ronaldo e Outras Histórias, um espetáculo
bem-disposto, rápido e intenso, onde todos os es‑
tereótipos de género foram abordados de forma
transversal e abrangente.
A assistir a este espetáculo, dirigido a todos os
trabalhadores e a todas as trabalhadoras da em‑
presa, estiveram presentes alguns convidados,
nomeadamente o vice-presidente da CITE — Co‑
missão para a Igualdade no Trabalho e no Empre‑
go, bem como elementos do conselho de adminis‑
tração da INCM.
Este dia ficou ainda marcado pela inauguração
da exposição de medalhas A Mulher na Medalha
Portuguesa, que irá estar patente, até ao final do
corrente ano, no corredor das oficinas da Casa
da Moeda retratando algumas das mulheres que
mais se destacaram na história de Portugal.
Estas medalhas integram o acervo do Museu Casa
da Moeda e comemoram a mulher na sua multidi‑
mensionalidade: de rainhas a santas, de proteto‑
ras a mecenas das artes, das letras e da cultura.
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FORMAÇÃO

SEGURANÇA DA INFORMAÇÂO
Continua a decorrer a formação de Segurança da
Informação na plataforma de e-learning da INCM.
Se ainda não completou o curso deverá fazê-lo em
breve, pois está a ser preparado o lançamento de
novas e importantes formações na plataforma.
A equipa da DRH/GDP está ao dispor para pres‑
tar toda a colaboração.
Contamos com a sua participação e sugestões,
para que a INCM cresça através do reforço das
competências e qualificações de cada uma das
suas trabalhadoras e dos seus trabalhadores.

DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA
NO TRABALHO
28 de abril
De modo a cumprir o objetivo de promover uma
cultura de segurança como garantia sólida de
uma efetiva redução dos acidentes de trabalho e
ou doenças profissionais, também em 2017 a data
foi assinalada na INCM com um conjunto de ini‑
ciativas das quais destacamos:
Realização, durante todo o dia, de sessões de sen‑
sibilização sobre a temática da segurança contra
incêndios, em particular sobre as medidas de au‑
toproteção e gestão da segurança contra incên‑
dio, sendo esta uma das componentes do Plano de
Segurança Interno (PSI) e uma forma de comple‑
mentar a formação mais generalizada e aprofun‑
dada que se encontra a ser preparada no âmbito
da revisão do PSI.
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REFEITÓRIOS INCM
PROJETO «PRATO MAIS SAÚDE»
No sentido da constante modernização e adequa‑
ção do serviço de refeições, nomeadamente para
oferecer opções mais saudáveis, foi implemento
em abril, o Projeto «Prato Mais Saúde».
Este concretiza-se pela existência de dois pratos
de opção por semana, que obedecem a regras de
confeção mais saudável, através da redução do
teor em gordura ou utilização de gorduras mais
saudáveis, redução progressiva do teor do sal e
acréscimo de utilização de ervas aromáticas.
Procure este símbolo nas ementas.

ADMISSÕES

Ana Teresa Neves Gomes
Bico
(SLG)
Admitida em abril de 2017
Possui o 12.º ano e foi contratada como emprega‑
da de armazém para reforçar a equipa do Serviço
de Logística, executando, entre outras, tarefas as‑
sociadas ao registo de documentos de identifica‑
ção devolvidos à INCM para destruição e colma‑
tar a necessidade de recuperar o atraso verificado
no tratamento desses documentos provocado
pelo início tardio do processo.

Nuno Miguel Cacela Pendão
(SLG)
Admitido em abril de 2017

PROLE
Gil Manuel de Sousa Rodrigues (DCM)
Henrique Jorge Conceição Gomes (UMD)

APOSENTAÇÃO
Maria Adelaide Dias
Fernandes Santos
(UPB)
Iniciou o seu percurso em
janeiro de 1980 e terminou
em maio de 2017.

Possui o 12.º ano e foi contratado como emprega‑
do de armazém para reforçar a equipa do Serviço
de Logística, executando, entre outras, tarefas as‑
sociadas ao registo de documentos de identifica‑
ção devolvidos à INCM para destruição, e colma‑
tar a necessidade de recuperar o atraso verificado
no tratamento desses documentos provocado
pelo início tardio do processo.

Ana Cristina Gião
de Nogueira Leitão Amaral
(DFI)
Admitida em abril de 2017
Possui a licenciatura em Organização e Gestão
de Empresas e foi contratada para participar no
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projeto de melhoria do módulo SAP que está em
curso, apoiando no desenvolvimento de novas fun‑
cionalidades na área da contabilidade analítica,
gestão de ativos fixos e todas as obrigações de
gestão, contabilísticas e fiscais associadas que
são da responsabilidade do Serviço de Contabili‑
dade Financeira.

Nuno José Rodrigues Pena
(UGF)
Admitido em abril de 2017
Possui o 9.º ano e foi contratado como técnico de
Impressão de Artes Gráficas para reforçar a equi‑
pa da Unidade Gráfica, dando apoio a novas en‑
comendas, designadamente: boletins Censos, di‑
versos modelos e formulários para a Autoridade
Tributária, cheques bancários, modelo para decla‑
ração de resíduos e livro de reclamações.

Paulo Jorge Costa Ramalhoso
(UGF)
Admitido em abril de 2017
Possui o 9.º ano e foi contratado como técnico de
Impressão de Artes Gráficas para reforçar a equi‑
pa da Unidade Gráfica, dando apoio a novas en‑
comendas, designadamente: boletins Censos, di‑
versos modelos e formulários para a Autoridade
Tributária, cheques bancários, modelo para decla‑
ração de resíduos e livro de reclamações.

Gonçalo Filipe Guerra
Gomes da Silva
(DCM)
Admitido em abril de 2017
Possui o 12.º ano e foi contratado como Caixei‑
ro de Balcão para laborar na Direção Comercial
e Marketing, em part-time, de forma a garantir o
alargamento do horário do funcionamento da loja
da Rua da Escola Politécnica, efetuando atendi‑
mento ao público, elaboração de contratos em re‑
gime de consignação e revenda, visitas aos reven‑
dedores, gestão de faturação e gestão de stocks.
Há ainda a considerar também a participação na
Feira do Livro de Lisboa e em vários quiosques.

Liliana de Jesus Lourenço
(DCM)
Admitida em abril de 2017
Possui o 12.º ano e foi contratada como Caixei‑
ro de Balcão para laborar na Direção Comercial
e Marketing, em part-time de forma a garantir o
alargamento do horário do funcionamento da loja,
efetuando atendimento ao público, elaboração de
contratos em regime de consignação e revenda,
visitas aos revendedores, gestão de faturação e
gestão de stocks. Há ainda a considerar também
a participação na Feira do Livro de Lisboa e em
vários quiosques.
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Joana Farinha Gomes
(DCM)
Admitida em abril de 2017
Possui o mestrado em Arqueologia e História e
foi contratada como Caixeiro de Balcão para la‑
borar na Direção Comercial e Marketing, efetuan‑
do atendimento ao público, elaboração de contra‑
tos em regime de consignação e revenda, visitas
aos revendedores, gestão de faturação e gestão
de stocks. Há ainda a considerar também a par‑
ticipação na Feira do Livro de Lisboa e em vários
quiosques.

Marco Miguel Silva Almeida
(UMD)
Admitido em maio de 2017
Possui o 9.º ano e foi contratado como Moedeiro.
A sua contratação visa dar resposta a novas en‑
comendas, sendo necessário reforçar temporaria‑
mente a capacidade de produção, designadamen‑
te na laboração de equipamentos de preparação
de discos de cunhagem para que se consigam
cumprir todos os prazos estipulados.

Fernando José Esteves
de Oliveira
(UGF)
Admitido em maio de 2017
Possui o 9.º ano e foi contratado como Técnico
de Impressão de Artes Gráficas para reforçar a
equipa da Unidade Gráfica, dando apoio a novas

encomendas, designadamente: boletins Censos,
diversos modelos e formulários para a Autorida‑
de Tributária, cheques bancários, modelo para de‑
claração de resíduos e livro de reclamações.

Ricardo João Correia Vieira
(DPC)
Admitido em maio de 2017
Possui o Mestrado em Engenharia Informática e
de Computadores e foi contratado como Técnico
Superior Especialista. Trata-se de um técnico su‑
perior que veio reforçar a Direção de Planeamen‑
to e Controlo de Gestão para participar na imple‑
mentação e coordenação do Modelo de Gestão de
Riscos Corporativos da Empresa, vai desenvolver
e integrar o Modelo de Gestão de Risco nos vá‑
rios Contextos de Risco e vai dinamizar junto das
Unidades Orgânicas da identificação permanente
de riscos e sua incorporação no modelo de gestão
de riscos.

Daniel Duarte Rodrigues
(DCM)
Admitido em maio de 2017
Possui o Mestrado em Estudos Editoriais e foi
contratado como Caixeiro de Balcão para labo‑
rar na Direção Comercial e Marketing, efetuando
atendimento ao público, elaboração de contra‑
tos em regime de consignação e revenda, visitas
aos revendedores, gestão de faturação e gestão
de stocks. Há ainda a considerar também a par‑
ticipação na Feira do Livro de Lisboa e em vários
quiosques.
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GRUPO DESPORTIVO

O GDCTINCM vem desenvolvendo
ao longo dos anos uma atividade
constante, abrangendo as vertentes
desportiva, cultural e também recreativa
e proporcionando aos seus associados e
familiares um conjunto de iniciativas que
promovem o saber, o bem-estar físico e a
oportunidade de um são convívio.

S

empre foram essas as premissas que nortearam as diversas Dire‑
ções que ao longo dos 30 anos de vida da coletividade, de uma
forma empenhada e isenta, permitiram que os nossos associados
se conhecessem melhor e trocassem experiências num período
pós-laboral.
Continuamos a oferecer iniciativas de caráter cultural, buscando
parcerias e celebrando protocolos que permitem aos nossos sócios aceder
a elas a valores comportáveis com o seu orçamento familiar. Idas ao teatro,
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para adultos e nunca esquecendo a vertente infantil, visitando exposições e
museus, conhecendo o património da cidade de Lisboa e realizando inicia‑
tivas que apelam à vertente criativa dos nossos associados (a recente expo‑
sição de fotografias de Anabela Carreira é um exemplo, entre muitos) são
ofertas que mantemos regularmente ao longo do ano.
Incentivamos também a prática desportiva, quer seja numa vertente com‑
petitiva, representando as nossas equipas de futebol de 11 (campeã da Liga
Exuber, série B 2016-2017), futebol de 7 (a disputar a fase final do campeo‑
nato), ténis de mesa (organizámos recentemente um dos torneios do Inatel,
conjuntamente com o Torneio Interno António Mourinha), ciclismo (partici‑
pámos na prova de resistência de 3 horas em BTT, no Parque da Bela Vista)
e atletismo (a prova mais recente foi a Corrida de Santo António), ou ainda
em atividades praticadas nas nossas instalações como o Tai Yoga, o Tai Chi,
o Fitness ou utilizando os diversos aparelhos de musculação existentes na
nossa sede. Durante o ano foram sendo realizados workshops de Karaté e
Krav Maga, sensibilizando os associados para outras modalidades menos
conhecidas.
Como todos sabem, a nossa sede, na Rua da Rosa, está com graves proble‑
mas de estrutura. A sua utilização está condicionada. Tudo temos feito para
reativar o espaço, com largas tradições na vida do GD.
Muitas são as centenas de trabalhadores, e seus familiares e amigos, que ao
longo do ano tiveram oportunidade de participar nas atividades propostas
pela Direção. Estamos sempre recetivos a novas propostas e desafios. Ape‑
lamos aos associados que participem ativamente na vida da coletividade,
fazendo-nos chegar propostas para novas parcerias, protocolos, atividades
nunca antes experienciadas, expondo os seus trabalhos artísticos e outros.
É importante passar este legado às novas gerações e, como tal, todos os fi‑
lhos dos sócios são bem-vindos às nossas iniciativas.
O apoio às diversas delegações tem-se mantido, sendo elas uma realidade
incontornável da vida do Grupo, bem como uma estreita colaboração com
a Associação de Reformados da INCM e com a Comissão de Trabalhadores
da INCM.
No próximo mês vão-se realizar eleições para a Direção do GD. Apelamos
a todos para participarem ativamente. É importante que os sócios expres‑
sem a sua vontade, quer com a apresentação de listas alternativas, quer
com o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela atual Direção que se
recandidata.
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ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS INCM
Direção da ARINCM reeleita
para o biénio 2017-2018
No dia 24 de fevereiro, na sede social da Asso‑
ciação de Reformados da INCM (ARINCM), sita
na Rua da Rosa, em Lisboa, e na Contrastaria do
Porto, Delegação do Norte, realizou-se o ato elei‑
toral que culminou com a reeleição da Direção
cessante, resultante da lista única apresentada a
sufrágio.
Nesse mesmo dia, na sede da ARINCM, antece‑
dendo o ato eleitoral, tinha tido lugar a assem‑
bleia geral ordinária onde foram apresentados o
Relatório de Contas do ano transato e o Plano de
Atividades para 2017-2018.
A Direção da ARINCM agradece a todos os cole‑
gas que participaram nos trabalhos a sua dispo‑
nibilidade e o seu excelente espírito associativo,
motivos suficientes para continuarmos a dedicar
parte do nosso tempo a uma causa que a todos
nós diz respeito.
Próximos eventos
Dia 3 de junho é dia de celebrar o 8.º aniversário
da ARINCM com almoço e lanche no restaurante
A Lareira, nas Caldas da Rainha, antecedido de
uma paragem em Torres Vedras.
«Herança Judaica – Rota das Judiarias» é outro
evento já programado, de cariz cultural, a realizar
nos dias 15 a 17 de setembro, onde os participantes
poderão descobrir a dimensão da história judaica
na História de Portugal.
Contamos apresentar mais novidades através da
revista Matriz antes do nosso habitual almoço de
Natal/Ano Novo, que esperamos realizar no dia
16 de dezembro deste ano (sábado).
Até lá, o nosso bem-haja repleto de saúde.
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BREVES
LIVRO DE RECLAMAÇÕES ONLINE
APRESENTADO AOS CIDADÃOS
O Livro de Reclamações online foi apresentado
pelo Ministro da Economia, Manuel Caldeira Ca‑
bral, no dia 15 de março, Dia Mundial dos Direitos
do Consumidor.
A plataforma eletrónica, com data de lançamento
anunciada para 1 de julho, está a ser desenvolvida
no âmbito do Programa Simplex pela INCM em par‑
ceria com a Direção-Geral do Consumidor (DGC),
entidade responsável pela produção, edição e ven‑
da (em conjunto) do Livro de Reclamações físico.
Nesse sentido, nos dias 14, 15 e 16 de março, a
INCM, em colaboração com a DGC, disponibilizou
um balcão eletrónico numa das zonas mais movi‑
mentadas de Lisboa, onde foi facultado ao públi‑
co o acesso à plataforma do livro de reclamações
em formato online para demonstração e testes.
Ao longo desses três dias, com o apoio da INCM,
efetuaram-se cerca de 150 reclamações de teste,
permitindo assim recolher o feedback dos cida‑
dãos sobre a facilidade/simplicidade de utilização
da plataforma do Livro de Reclamações eletrónico.
A partir do dia 1 de julho, os cidadãos vão poder
contar com a nova plataforma para apresentar
reclamações relativas a serviços públicos essen‑
ciais, alargando-se mais tarde a toda a atividade
económica.

SIMPÓSIO «DESAFIOS DA INOVAÇÃO»
A INCM participou no Simpósio «Desafios da
Inovação», da Associação de Laboratórios Acredi‑
tados de Portugal (RELACRE), que teve lugar no
Auditório do Laboratório Nacional de Energia e
Geologia (LNEG), em Alfragide, no dia 9 de maio.
Associado à comemoração do 26º Aniversário da
RELACRE, da qual a INCM faz parte, à semelhan‑
ça de outras entidades com atividade laboratorial
acreditada, o Simpósio proporcionou um espaço
de reflexão sobre temas integrados no atual con‑
texto socioeconómico relevantes para as orga‑
nizações (4.ª Revolução Industrial, BIG DATA:
Aplicação aos Laboratórios, Centros de Interface
Tecnológica, Inovação e Desenvolvimento e No‑
vos Desafios).
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SEMINÁRIO PERMANENTE DE ESTUDOS
GLOBAIS

CIDADÃOS E EMPRESAS DÃO NOTA POSITIVA
AO DIÁRIO DA REPÚBLICA UNIVERSAL

O sacerdote jesuíta Vasco Pinto de Magalhães foi
o orador convidado da sessão VI do Seminário
Permanente de Estudos Globais que teve lugar no
dia 22 de março na Biblioteca da Imprensa Na‑
cional, onde apresentou o tema «Espiritualidade
e Globalização».
Na sessão vii, que se realizou no dia 18 de abril,
o orador foi o investigador Henrique Leitão, um
dos maiores especialistas em História das Ciên‑
cias, distinguido com o Prémio Pessoa em 2014,
que falou sobre «Ciência e Globalização: temas,
instituições e personalidades».
«Literatura e Globalização» foi o tema apresentado
na sessão viii pelo Professor José Carlos Seabra
Pereira, da Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra, no dia 25 de maio, seguindo-se-lhe o
tema «Fátima, um Santuário Global», apresentado
por Carlos Cabecinhas, Reitor do Santuário de
Fátima, na sessão ix, realizada a 22 de junho.

A esmagadora maioria dos cidadãos e empresas
avalia positivamente e recomenda a utilização
do Diário da República Universal, desenvolvido e
disponibilizado no final do ano transato no âmbi‑
to do Programa SIMPLEX+.
De acordo com os dados obtidos na área do portal
SIMPLEX+ dedicada à monitorização das medi‑
das incluídas no programa de 2016, 329 pessoas
e empresas afirmam conhecer o Diário da Repú‑
blica Universal, 298 já o utilizaram e 292 reco‑
mendam a sua utilização.
Recorda-se que o portal Diário da República Uni‑
versal foi apresentado pela Ministra da Presidên‑
cia e da Modernização Administrativa, Maria Ma‑
nuel Leitão Marques, e pelo Secretário de Estado
da Presidência do Conselho de Ministros, Miguel
Prata Roque, no dia 19 de dezembro de 2016, dis‑
ponibilizando, desde então, o acesso a todas as
suas funcionalidades de pesquisa e consulta de
modo universal e gratuito.
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TEMPORADA DE MÚSICA
Graças à parceria estabelecida entre a Orquestra
Metropolitana de Lisboa (OML) e a INCM, suce‑
dem-se os espetáculos musicais abertos ao públi‑
co nas instalações da Imprensa Nacional.
Um desses espetáculos teve lugar nas oficinas
gráficas, no dia 17 de fevereiro, que serviram de
palco a La Serva Padrona (a criada patroa), uma
comédia simples e divertida que colocou em cena
dois cantores, Jorge Vaz de Carvalho e Sara Afon‑
so, nos papéis de Uberto e Serpina, e o ator Miguel
Martins, que interpretou o criado mudo Vespone.
Este concerto, com peças de G. F. Händel e de G.
B. Pergolesi, interpretadas pela OML, contou com
a direção cénica e vocal de Jorge Vaz de Carvalho
e a direção musical de Ana Pereira.
No dia 9 de março, na Biblioteca da Imprensa Na‑
cional, ouviram-se peças de Alessandro Scarlatti,
Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart, in‑
terpretadas pelos solistas Carlos Damas, César
Nogueira (violinos), Barbara Friedhoff (viola) e
Jian Hong (violoncelo).
A música de câmara regressou à Biblioteca da
Imprensa Nacional no dia 30 de março, desta vez
com quatro Quartetos com Flauta de Mozart, in‑
terpretados por Nuno Inácio (flauta), Rui Antunes
(violino), Sérgio Sousa (viola) e Carolina Freitas
(violoncelo).
A 21 de abril, o público presente na Biblioteca
teve oportunidade de assistir ao concerto Sonatas, Fantasias… , com peças de Carl Philipp Ema‑
nuel Bach, Wolfgang Amadeus Mozart e Johann
Sebastian Bach, interpretadas pelo cravista José
Carlos Araújo.
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BIBLIOTECA DA IMPRENSA NACIONAL ACOLHE
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL

EXPOSIÇÃO
«GRANDES VIDAS PORTUGUESAS»

No dia 8 de maio, a Biblioteca da Imprensa
Nacional acolheu a Conferência Internacional do
European Union Liaison Committee of Historians
(Comité de Ligação de Historiadores da União
Europeia), subordinada ao tema «Origins, imple‑
mentation and funding of European policies from
the Schuman Plan to Maastricht».
A conferência, organizada em cooperação com
o Instituto de História Contemporânea da Uni‑
versidade Nova de Lisboa, reuniu estudiosos
de várias nacionalidades que trabalham sobre o
financiamento europeu, a partir de uma ampla
gama de perspetivas, incluindo abordagens para
a compreensão dos atores, das instituições e das
políticas.

A exposição «Grandes Vidas Portuguesas», com‑
posta por ilustrações de alguns dos títulos infan‑
tojuvenis já editados pela Imprensa Nacional,
esteve em exibição na Biblioteca Almeida Garre‑
tt, no Porto, entre os dias 17 e 31 de maio.
Antes, de 20 de abril a 10 de maio, a mesma expo‑
sição havia estado patente na Biblioteca Munici‑
pal José Saramago, em Odemira, inserida no pro‑
grama do projeto de promoção da leitura «Abril,
Leituras Mil», desta Biblioteca.
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APRESENTAÇÃO DE LETRAS COM VIDA, N.º 8,
NA FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN

EDIÇÕES IMPRENSA NACIONAL
«SAEM À RUA»!

O oitavo número da Letras com Vida, revista de
Literatura, Cultura e Arte, foi apresentado por
Maria Fernanda Rollo, Secretária de Estado da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no dia
20 de março, na Fundação Calouste Gulbenkian.
Editada pelo CLEPUL (Centro de Literaturas e
Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de
Letras de Lisboa) e pela INCM, a revista Letras
com Vida é uma publicação reconhecida pelo
rigor académico, multiplicidade e interdiscipli‑
naridade, que percorre diferentes tempos, temá‑
ticas, pensamentos, experiências e produções,
registados em relevantes artigos, que marcam
pela abrangência e qualidade científica.

As edições da Imprensa Nacional sairam à rua
para se encontrar com os leitores em várias feiras
do livro do País.
De 1 a 18 de junho, os leitores puderam encontrar
os nossos livros nos stands B42-B44 da Feira do
Livro de Lisboa, no Parque Eduardo VII.
As nossas edições estiveram igualmente presen‑
tes na Feira Cultural de Coimbra, que se realizou
de 2 a 11 de junho, no Parque Dr. Manuel Braga,
junto ao Mondego.
De 2 a 4 de junho, estivemos também no Porto,
na Feira do Livro do Serralves em Festa, um dos
maiores eventos culturais da «Cidade Invicta» e
do País.
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AGENDA
10 JUL
SEMINÁRIO PERMANENTE
DE ESTUDOS GLOBAIS
SESSÃO X

Biblioteca da Imprensa
Nacional | 18 h.
«Haverá uma ética
para a idade global?
Possibilidades, dúvidas e
alguns condicionamentos»
será o tema apresentado
pelo Professor Doutor
Onésimo Teotónio
Almeida (Universidade
de Brown, EUA).

11 JUL
COMEMORAÇÃO
DOS 20 ANOS DO
DIÁRIO DA REPÚBLICA
ELETRÓNICO

Biblioteca da Imprensa
Nacional | 17.30 h.
Sessão evocativa e
apresentação do livro
O Essencial sobre o
Diário da República,
de Guilherme
d’Oliveira Martins.

