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EDITORIAL
Nesta edição do Matriz damos conta dos acontecimentos mais relevantes da
história recente da INCM, começando por apresentar o novo Conselho de
Administração da empresa, que iniciou funções no dia 24 de outubro.
A celebração dos 10 anos do Cartão de Cidadão, que teve lugar na nova nave
industrial da Unidade Gráfica, na Casa da Moeda, onde este documento
de identificação é produzido, é um dos acontecimentos em destaque nesta
edição.
A cerimónia contou com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa, da
Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel
Leitão Marques, e da Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, que
revisitaram o processo que conduziu à criação e implementação do Cartão
de Cidadão e apresentaram ao público as mais recentes funcionalidades do
documento.
A apresentação da moeda dedicada ao campeão olímpico Carlos Lopes,
que faz parte da série Ídolos do Desporto, é outro evento abordado, uma
homenagem que contou com a participação do ex-atleta, do autor da moeda,
o ilustrador André Carrilho, do ex-presidente da Federação Portuguesa de
Atletismo, Fernando Mota, e do Secretário de Estado da Juventude e do
Desporto, João Paulo Rebelo.
Destaque também para a moeda de coleção comemorativa Idade do Ferro e
do Vidro, uma inovação na numismática portuguesa com o cunho da Casa
da Moeda e a assinatura do designer Eduardo Aires, com quem tivemos
oportunidade de conversar um pouco.
Na área editorial, abordamos diversos prémios literários promovidos pela
INCM, que procuram fomentar o surgimento de novos autores e novas
obras em língua portuguesa, não só em Portugal, mas também em diferentes
geografias do mundo lusófono.
Temos ainda uma entrevista a duas profissionais de saúde que colaboram
com a INCM e que, diariamente, zelam pelo bem-estar dos seus
trabalhadores, e contamos também com o testemunho comovente de um
médico em fim de carreira na empresa, o Dr. Camilo Sequeira, que nos
acompanhou ao longo de quase três décadas.
Quem comemorou precisamente 30 anos de vida foi o Grupo Desportivo
e Cultural da INCM, ao qual deixamos aqui os nossos parabéns, sobretudo
pelo muito que têm feito, e certamente ainda vão fazer, para promover o
desejável e salutar convívio entre colegas em diversas atividades culturais,
desportivas e de lazer.
Convidamos os nossos leitores a descobrir estas e outras histórias, que
mostram diferentes perspetivas e vivências da empresa, ao longo das
páginas do Matriz.
Resta-nos desejar a todos os que compõem o «universo INCM» um Feliz
Natal e um Bom Ano 2018.
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NOVO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O novo Conselho de Administração da INCM, liderado por
Gonçalo Caseiro, iniciou funções no dia 24 de outubro.
Dora Moita e Alcides Gama, enquanto vogais, completam a
equipa que, ao longo dos próximos três anos, vai conduzir
os destinos e a atividade da empresa.

Licenciado em Engenharia Informática e Computadores pelo Instituto Su‑
perior Técnico, com pós-graduação em Business Intelligence e Gestão do
Conhecimento pelo Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informa‑
ção, da Universidade Nova de Lisboa, além do Programa de Alta Direção
de Empresas, pela AESE Business School, Gonçalo Caseiro assume agora o
cargo de presidente do Conselho de Administração da INCM, depois de ter
integrado, enquanto vogal, a administração anterior (2014-2017).
Gonçalo Caseiro

Dora Moita é licenciada em Matemática Aplicada, Investigação Operacio‑
nal e Estatística, pela Faculdade de Ciências de Lisboa, e antes de integrar o
Conselho de Administração da INCM foi responsável operacional do Plano
de Sustentabilidade e Gestão da Segurança Social realizado para a Seguran‑
ça Social em Angola (2015-2017) e Vogal do Conselho de Administração da
Accenture (2006-2015).
Dora Moita

Alcides Gama é licenciado em Economia, pelo Instituto Superior de Econo‑
mia, e faz parte dos quadros da INCM desde 1983, tendo assumido, ao longo
dos anos, vários cargos diretivos na empresa, designadamente na área Fi‑
nanceira, de Auditoria Interna, Comercial e Marketing. Em representação da
INCM, foi ainda membro do Conselho de Administração da empresa Multi‑
cert — Serviços de Certificação Electrónica, S. A., (2014-2017), onde assumiu
o cargo de presidente, de outubro de 2013 a março de 2014.
Alcides Gama
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MENSAGEM DO CA
O ano de 2017 foi fértil em acontecimentos importantes para a INCM, que
marcam a atualidade da vida da empresa e que, certamente, irão marcar
grande parte do seu futuro.
Assinalámos os 10 anos do Cartão de Cidadão, um dos projetos mais
emblemáticos da INCM, que alia inovação e tecnologia para servir, cada
vez melhor, os cidadãos e o País. Ao mesmo tempo, iniciamos a execução
de um exigente contrato com mais um país do mundo da lusofonia para o
fornecimento de passaporte eletrónico.
Sempre que possível, à semelhança do que aconteceu este ano com a moeda
«Idade do Ferro e do Vidro», desenhada por Eduardo Aires e desenvolvida
tecnicamente pela INCM, tentaremos superar os nossos limites e apresentar
moedas cada vez mais exclusivas e inovadoras, contribuindo assim para
desenvolver o mercado do colecionismo e da numismática, tanto a nível
nacional como internacional.
A nova «Marca de Responsabilidade na Hora», implementada pela nossa
Contrastaria no âmbito do Programa SIMPLEX +, é outro bom exemplo de
inovação ao nível dos nossos produtos e serviços.
Queremos dar continuidade a essa aposta na inovação, quer no plano
interno, envolvendo as diversas unidades orgânicas e os trabalhadores da
empresa no desenvolvimento de novas soluções e produtos, quer no plano
externo, em estreita colaboração com as universidades, centros tecnológicos
e de investigação que constituem a Rede de Inovação da INCM, mobilizando
cada vez mais meios e recursos para esse desiderato.
O «Prémio Inovação», que já vai na sua 2.ª edição e que conta já com vários
projetos em curso, assim como o «Fórum INCM — Dialogar o Futuro»,
são demonstrativos de uma estratégia colaborativa e de uma abertura à
sociedade civil que, estamos convictos, permitirão garantir o sucesso e
a sustentabilidade da empresa nos mercados onde atua, bem como ser
reconhecida, a nível nacional e internacional, como líder em produtos e
serviços de segurança essenciais à sociedade.
Queremos que a INCM seja igualmente reconhecida enquanto promotora
da língua e cultura portuguesas, razão pela qual se tornou recentemente
uma das primeiras 10 empresas nacionais a aderir ao programa Empresa
Promotora da Língua Portuguesa (EPLP), do Camões — Instituto
da Cooperação e da Língua, com apoio do Ministério dos Negócios
Estrangeiros. Essa é também a razão de ser dos diversos prémios literários
que temos instituídos, contribuindo para o surgimento de novos títulos e
autores, não só em Portugal, mas em todas as latitudes que constituem o
mundo da lusofonia.
Temos a missão de criar, produzir e fornecer bens e serviços que exigem
elevados padrões de segurança, focados no cliente e em soluções inovadoras,
sem esquecer o nosso compromisso com a promoção da língua e da cultura
portuguesas, e, para isso, contamos com o empenho e profissionalismo de
todas as pessoas que constituem o universo INCM.
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FÓRUM DIALOGAR O FUTURO

Sessão II
«Desafios da Segurança da Informação»

O

s «Desafios da Segurança da Informação» foram o tema da
2.ª sessão do Fórum Dialogar o Futuro, que teve lugar na Sala
da Inovação, no edifício da Imprensa Nacional, no dia 15 de
setembro.
Após a abertura da sessão, a cargo de Rui Carp, presidente
do conselho de administração da INCM, seguiu-se a primeira
intervenção, protagonizada por Felix Gaehtgens, analista internacional da
GARTNER, que falou sobre os principais riscos e ameaças à segurança da
informação no contexto global.
A segunda oradora convidada foi Helena Barroso, do Gabinete de Segurança
Informática e Risco Tecnológico do Banco Santander Totta, que falou sobre
a segurança da informação nas organizações e apresentou o caso Santander.
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A última apresentação do Fórum coube a Alexandre Leite, do Gabinete Na‑
cional de Segurança, Centro Nacional de Cibersegurança, que falou sobre o
impacto decorrente da transposição da Diretiva SRI (Segurança das Redes e
dos Sistemas de Informação).
O Fórum Dialogar o Futuro pretende afirmar-se como um espaço multidis‑
ciplinar de reflexão, diálogo e intercâmbio de experiências e conhecimento,
em estreita ligação com o universo académico e científico e com o mundo
empresarial, procurando, em cada sessão, explorar e aprofundar uma temá‑
tica com relevância para o percurso de inovação e modernização da INCM.
O objetivo é dar relevo aos melhores exemplos e práticas, apresentando di‑
ferentes perspetivas e pontos de vista, para desenvolver novas estratégias
de negócio e alargar a oferta de bens e serviços que a empresa coloca ao
dispor dos cidadãos e das organizações, públicas e privadas, a nível nacional
e internacional.
À semelhança da sessão inaugural, a sessão dedicada aos Desafios da Segu‑
rança da Informação contou com a presença de elementos de todas as dire‑
ções e áreas de atividade da empresa.
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2017
850 mil euros para financiar projetos de I&D

E

stá em curso a 2.ª edição do Prémio Inovação INCM, no montante
global de 850 mil euros, que visa distinguir ideias, dentro da Rede
de Inovação da INCM, que possibilitem a criação de soluções ino‑
vadoras enquadradas no objeto social da empresa.
A criação de novos elementos de segurança, novos produtos, ser‑
viços e modelos de negócio, o desenvolvimento de tecnologias
de informação e comunicação ao nível dos sistemas operativos, proces‑
samento, armazenamento e transmissão de dados, ou o desenvolvimento
e melhoria de processos produtivos são as áreas abertas aos projetos dos
investigadores da Rede de Inovação.
As três melhores ideias serão financiadas, respetivamente, até 500 mil eu‑
ros, até 250 mil euros e até 100 mil euros (2 % destes valores destinam-se a
premiar diretamente os autores das ideias).
Na sua primeira edição, em 2016, foram selecionadas três ideias finalistas,
que estão neste momento a ser alvo de desenvolvimento através da imple‑
mentação dos respetivos projetos I&DI, num total de prémios pecuniários
de 15 mil euros e um total de financiamento de cerca de 600 mil euros.
Rede colaborativa dinâmica e aberta
A Rede de Inovação da INCM é uma rede colaborativa dinâmica e aberta a
todas as instituições que a pretendam integrar, e cujas linhas de investiga‑
ção se enquadrem no objeto social da empresa (universidades, centros tec‑
nológicos e de investigação, laboratórios, startups, entre outras entidades).
Podem concorrer ao Prémio Inovação INCM entidades ainda não perten‑
centes à Rede de Inovação, desde que a sua integração na mesma ocorra
antes do encerramento do concurso (31 de dezembro).
Atualmente, fazem parte desta rede colaborativa as universidades Aberta,
de Aveiro, do Algarve, de Coimbra e do Minho, a Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, a NOVA School of Business
and Economics, o Instituto de Engenharia Mecânica do Instituto Superior
Técnico, o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia
e Ciência do Porto, o ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa, o Instituto
de Engenharia de Sistemas e Computadores — Investigação e Desenvolvi‑
mento e o Instituto de Soldadura e Qualidade.
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10 ANOS DEPOIS,
O NOVO CARTÃO
DE CIDADÃO

O

s 10 anos do Cartão de Cidadão foram assinalados, no dia 7 de
dezembro, numa cerimónia que teve lugar na Casa da Moeda,
na nova nave industrial de produção de cartões, e que contou
com a participação do Primeiro-Ministro, António Costa, da
Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa,
Maria Manuel Leitão Marques, e da Secretária de Estado da
Justiça, Anabela Pedroso.
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«Um dos momentos mais marcantes de modernização dos serviços
públicos»
Na abertura da cerimónia «Dez anos depois, o novo Cartão de Cidadão», o
presidente do conselho de administração da INCM, Gonçalo Caseiro, subli‑
nhou que a empresa «sempre soube acompanhar a evolução da sociedade
e do País e manter-se na vanguarda tecnológica, sem receio dos desafios,»
e que «o Cartão de Cidadão é e continuará a ser um bom exemplo de tudo
isso».
A Secretária de Estado da Justiça, Anabela Pedroso, afirmou que «2007 mar‑
cou a transformação do documento de identificação, dando-lhe os atributos
essenciais para a sua utilização no século XXI, mas correspondeu, igual‑
mente, a um dos momentos mais marcantes de modernização dos serviços
públicos ao fomentar a alteração de modelos de trabalho colaborativos, ao
obrigar à integração e atualização de sistemas de informação e ao permitir,
ainda que a necessitar de maior incremento, a disponibilização de serviços
online, seguros.»
«Espero que a Inovação continue no ADN desta empresa»
«Dez anos depois, foi mais fácil ir mais longe», sublinhou a Ministra da Pre‑
sidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques,
durante a sua intervenção, lembrando as dificuldades e o desafio que cons‑
tituiu a criação do Cartão de Cidadão, em 2007, para em seguida enumerar
as novas funcionalidades do documento: o cartão desde os primeiros dias de
vida, a assinatura eletrónica com atributos profissionais, a renovação online
para cidadãos a partir dos 60 anos ou para a segunda vida, o cancelamento
online, a redefinição do pin do cartão sem necessidade de pedir um novo
cartão, o reaproveitamento de dados para vários documentos, a possibilida‑
de de guardar o código de desbloqueio sem ser preciso pagar um novo car‑
tão e ainda a passagem da validade do cartão de cinco para dez anos a partir
dos 25 anos de idade.
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A Ministra destacou que «com estas alterações vai ser possível, mediante
autorização, fornecer os dados biométricos para emissão de vários docu‑
mentos em simultâneo, como o passaporte ou a carta de condução», numa
funcionalidade que está disponível desde 1 de outubro.
«Agradeço a quem nos acolheu aqui e foi grande parceira deste projeto en‑
tão e, agora, a INCM. Espero que a Inovação continue no ADN desta empre‑
sa», disse ainda Maria Manuel Leitão Marques, antes de acompanhar, junta‑
mente com a Secretária de Estado da Justiça, o chefe do Governo no teste
ao «Cartão de Cidadão Automático», um protótipo de uma máquina dispen‑
sadora de cartões.
«Daqui a 10 anos o Cartão de Cidadão terá muito mais finalidades»
A concluir a cerimónia, o Primeiro-Ministro afirmou que «daqui a 10 anos
este cartão terá muito mais finalidades do que aquelas que tem hoje», acres‑
centando que vai ser possível «continuar a desenvolver este projeto» e com
ele continuar a trabalhar em prol de «uma Administração amiga dos cida‑
dãos, que reduza os custos de contexto, e contribua para o desenvolvimento
da economia e do País».
António Costa lembrou que o projeto do Cartão de Cidadão «contribuiu
para dinamizar a economia nacional: muitas das empresas que entretanto se
desenvolveram na captação de dados biométricos, na securização de docu‑
mentos, nasceram deste projeto e do do Passaporte Eletrónico», tendo tam‑
bém contribuído «para mudar a INCM».
O Primeiro-Ministro disse ainda que «a mudança que se fez foi a de com‑
preender que não era necessário impor burocracia para obter receitas, mas
eliminando burocracia, eliminando custos de contexto, criávamos melhores
condições para podermos ter uma economia mais dinâmica, uma cidadania
mais ativa, e empresas mais competitivas».
«E se hoje a INCM é parceira em projetos de inovação, de investigação, e é
exportadora de serviços, é porque essa mudança foi feita», sublinhou, acres‑
centando que «a reforma do Estado não é um momento onde há um big-bang: é um processo contínuo, exigente e em que permanentemente é pos‑
sível fazer mais e fazer melhor».
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CIBERSEGURANÇA

A

s novas tecnologias trazem benefícios aos cidadãos, às empre‑
sas e aos serviços públicos. A maior comodidade de acesso e
realização de serviços, a ligação de forma desmaterializada e
facilitada, no que Marshall McLuhan chamou de “aldeia glo‑
bal”, entre outros valores e novas formas de trabalhar que to‑
mamos por adquiridas, encerram em si também o reverso da
medalha — novas formas e métodos de cometer ilegalidades, novos meios
de acesso à nossa reserva e vida privada, novas formas de fraudes e roubo de
informação, causando prejuízos materiais, sociais e pessoais.
Mas, tal como na nossa no mundo físico, onde desde sempre nos ensinaram
a não aceitar coisas de estranhos, a fechar a porta à chave, a de olhar para a
passadeira quando atravessamos a estrada, no mundo virtual, os cuidados
têm de estar também eles presentes de forma a diminuir o risco do que cor‑
riqueiramente apelidamos de “males maiores”. Cibersegurança é isto. Medi‑
das preventivas para nos protegermos quando utilizamos novas tecnologias;
medidas reativas quando estamos a ser alvos de um ataque ou ato criminoso.
Mas com ciclos de evolução no mundo tecnológicos cada vez mais rápido, a
cibersegurança obriga a que nos protejamos, com novas formas, técnicas e
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ferramentas, também elas necessariamente cada vez mais evoluídas em ci‑
clos mais curtos de tempo. Contudo, importa notar que, tal como no mundo
real, apesar das técnicas e ferramentas que temos de nos munir e compreen‑
der para melhor nos defendermos, é nos comportamentos que assumimos
no mundo virtual que determinam uma maior ou menor exposição, aos ris‑
cos e perigos que as novas tecnologias encerram em si.
Os nossos comportamentos...
Importa referenciar neste tema o projeto Internet Segura — www.internetse‑
gura.pt — que desde 2006 trabalha na criação de sensibilização para a utili‑
zação segura de internet para a população em geral, que incluí uma vertente
específica para a comunidade educativa — www.seguranet.pt e dois serviços
à sociedade, a Linha Alerta para denúncia de pornografia infantil, apologia
ao racismo e apologia da violência — https://linhaalerta.internetsegura.pt/
e a linha Internet Segura (800 21 90 90) para aconselhamento por técnicos
especializados em temas que afetam os jovens e não só, tais como cyber‑
bullying, sexting, entre outros.
O projeto mantém a sua missão desde a data da sua criação ajudando e ten‑
tando dar o seu contributo para promover um uso consciente das novas tec‑
nologias, formando e educando, por oposição à proibição de uso e criação
de alarmismos que não se coadunam com o valor que as novas tecnologias
trazem às nossas vidas. A mensagem, em consonância com a sua missão, é
a de que a segurança, quer pessoal, quer enquanto profissional, começa nos
comportamentos que assumimos e nas decisões que fazemos na constante
utilização das tecnologias de informação e comunicação.
Não é com muito esforço que, perante a utilização de novas tecnologias,
facilmente encontramos as metáforas da utilização das mesmas com o mun‑
do real em que vivemos, e onde fomos educados para nos protegermos. Se
fechamos o nosso caderno de notas quando nos afastamos dele, porque não
devemos bloquear o computador quando fazemos o mesmo? Se sabemos
do perigo de ter os códigos do cartão bancário num qualquer papel na car‑
teira, porque deixaríamos as palavras passe de serviços que usamos online
num papel escrito em cima da secretária? E os exemplo podiam continuar,
mas o exercício é divertido e certamente que, perante algumas dúvidas que
comportamentos a adotar, todos nós devemos achar a metáfora correta para
fazer o correto.
A cibersegurança começa em nós, enquanto cidadãos e enquanto profissio‑
nais. A relevância desta última, não descurando obviamente em primeiro
lugar a nossa própria segurança enquanto indivíduos, assume particular im‑
portância quando está em jogo toda uma organização e, mais importante, a
segurança dos que confiam em nós para a guardar e manter. Confidenciali‑
dade, integridade e disponibilidade são três princípios basilares da ciberse‑
gurança e que devem guiar os nossos comportamentos enquanto profissio‑
nais com acesso e uso a tecnologias de informação e comunicação.
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O alarme desnecessário, o foco na mensagem negativa e o medo suscitado
pela exibição constante do pior caso possível são mensagens que não edu‑
cam e apontam para uma solução que não o é. As novas tecnologias apre‑
sentam valor para o aumento de conhecimento e para um aumento de eficá‑
cia e eficiência que não pode ser colocado em causa, e sobre o qual invalida
a sua não utilização para estarmos “mais seguros”.
O estar um passo à frente...
Mas não basta os comportamentos. É importante que o conhecimento que
as novas tecnologias potenciam tenha sempre em atenção os instrumentos
e ferramentas que permitem garantir uma maior segurança, prevenção mais
eficaz e respostas capazes de mitigar ataques informáticos. Não interessa
aqui sublinhar a importância e necessidade que as organizações têm de pro‑
teger os seus dados e informação de forma a proteger os seus negócios e in‑
formação dos seus clientes, sendo este um tema que está de forma crescente
na agenda política e empresarial. A sensibilização das organizações para se
protegerem a si e aos seus sistemas tem tido uma notoriedade crescente,
não apenas devido aos ataques que se tornam notícias, mas também por
forte envolvimento da classe académica e de profissionais de segurança que
assumem cada vez mais um papel relevante dentro das organizações, crian‑
do conhecimento.
A própria INCM, sendo o seu foco produtos de segurança, tem dado o seu
contributo para tornar a sociedade mais segura quer em termos de docu‑
mento físicos — onde as tecnologias de informação evoluíram de tal forma
que obrigam a técnicas e produtos de segurança físicos evoluídos e de so‑
fisticação elevada para impedir falsificações; mas também lógicos — onde
esses mesmos documentos permitem a criação de um ambiente mais se‑
guro nas transações online, com princípios de autenticidade, não repúdio e
integridade dos dados transmitidos.
A INCM, na sua aposta na Inovação, Investigação & Desenvolvimento, visa
estar à frente de técnicas que possam pela já referida crescente capacida‑
de computacional e industrial ser mais facilmente falsificáveis, atualizando
novos e mais sofisticados elementos de segurança. Esta é a única resposta
que entidades com responsabilidades na segurança, no mundo físico e/ ou
virtual, como o tem a INCM, pode dar em prol de uma maior ciberseguran‑
ça — estar sempre dois passos à frente para que, quando algum algoritmo
for decifrado ou uma técnica de segurança gráfica puder ser replicada, já ter
caído em desuso no nosso portefólio de produtos e serviços prestados.
Porque é importante a aposta contínua para estarmos dois passos à frente.
Porque o nosso valor é: Segurança.
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IOLP 2017
XII Encontro de Imprensas Oficiais
de Língua Portuguesa

A

Imprensa Nacional de Cabo Verde (INCV) acolheu o XII En‑
contro de Imprensas Oficiais de Língua Portuguesa (IOLP),
que teve lugar na Cidade da Praia, nos dias 16 e 17 de novembro.
O fórum reuniu dirigentes das imprensas oficiais de Angola,
Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal (INCM), que, du‑
rante dois dias, partilharam as suas experiências, desafios e
projetos, fomentando a cooperação multilateral, e contou ainda com a pre‑
sença do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros de Cabo Verde,
Fernando Elísio Leboucher de Andrade, que presidiu à abertura dos trabalhos.
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Do Encontro resultou a Carta da Cidade da Praia, um documento elaborado e
assinado pelos representantes das IOLP reunidos na capital cabo-verdiana,
onde reafirmam que os diários oficiais asseguram a perenidade dos atos do
governo e garantem a informação oficial e, pelo seu caráter, asseguram a
transparência das instituições públicas e a proximidade com os cidadãos.
O documento reafirma também a vocação editorial das IOLP, sublinhando
que deve ser feito um esforço para garantir edições conjuntas com o objeti‑
vo de promover a língua comum e as culturas locais, promovendo uma sal‑
vaguarda patrimonial que não concorra com as editoras comerciais.
O fórum recomenda, na medida do possível, o apoio das imprensas nacio‑
nais que já detêm o boletim eletrónico às imprensas nacionais que estão em
processo da sua criação/implementação, através de processos de transfe‑
rência de conhecimento, bem como que se privilegie parcerias, bilaterais ou
multilaterais, no desenvolvimento de novos produtos, quer na gráfica tradi‑
cional, quer na gráfica de segurança.
A criação da Associação das Imprensas Oficiais de Língua Portuguesa é ou‑
tra das recomendações do fórum, tendo para o efeito criado uma comissão
constituída pelos representantes de Cabo Verde, Moçambique e Portugal,
sugerindo também que a gestão da plataforma Legis-Palop deveria ser assu‑
mida pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).
Na Carta de Lisboa ficou ainda estabelecida a intenção de estreitar e inten‑
sificar o intercâmbio técnico e cultural e de realizar todos os esforços no
sentido de garantir a existência de um sítio das IOLP e de uma publicação
institucional sobre as mesmas, a apresentar no XIII Encontro IOLP, que terá
lugar na cidade de Maputo, Moçambique, em novembro de 2018.
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A

INCM associou-se ao programa Empresa Promotora da Lín‑
gua Portuguesa (EPLP), do Camões — Instituto da Cooperação
e da Língua, I. P., que visa promover a língua portuguesa no
estrangeiro através de bolsas de estudo e investigação.
O programa EPLP, ao qual a INCM se associou juntamente
com outras 10 empresas nacionais, além de permitir financiar
bolsas de estudo ou investigação, garante aos empresários «via verde» nos
serviços do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
O programa foi apresentado publicamente, no dia 23 de outubro, no Palácio
das Necessidades, em Lisboa, numa sessão presidida pelo Ministro dos Ne‑
gócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e que contou também com a pre‑
sença do Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias.
O Ministro dos Negócios Estrangeiros sublinhou que o facto de ficarem as‑
sociadas a este programa «é um elemento que distingue estas empresas» e
que também as pode «valorizar, designadamente nos mercados de exporta‑
ção e não apenas nos mercados de língua portuguesa».
O estatuto da Empresa Promotora da Língua Portuguesa, criado pelo Decre‑
to-Lei n.º 3/2017, de 28 de abril, é atribuível a qualquer empresa que realize
uma contribuição pecuniária destinada à promoção da língua portuguesa.
As empresas podem aderir a este programa sob diversas formas, nomeada‑
mente bolsas de estudo e apoio a atividades de investigação e de divulgação.
Ao aderirem ao programa, há um conjunto de mais-valias de que as empre‑
sas podem beneficiar, nomeadamente, o apoio da rede externa do Ministério
dos Negócios Estrangeiros, do Camões, I. P., e da AICEP (Agência para o
Investimento e Comércio Externo de Portugal) e a aplicação de benefícios
fiscais relativos ao mecenato.

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

INCM E INCV CRIAM
PRÉMIO LITERÁRIO
ARNALDO FRANÇA

A

Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), em parceria com
a Imprensa Nacional de Cabo Verde (INCV), criou o Prémio
Literário Arnaldo França, que irá distinguir anualmente auto‑
res cabo-verdianos.
O novo prémio literário foi anunciado no dia 2 de novembro,
na Biblioteca Nacional de Cabo Verde, na cidade da Praia, no
âmbito da Morabeza — Festa do Livro, durante a sessão de lançamento do
livro de Joaquim Arena, Debaixo da Nossa Pele — Uma Viagem, distinguido
com a menção honrosa do Prémio INCM/Vasco Graça Moura 2016 (Ensaio).
A sessão contou com a presença do Ministro da Cultura e das Indústrias
Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente, do diretor da Unidade de Publi‑
cações da INCM, Duarte Azinheira, e do administrador executivo da INCV,
Miguel Semedo.
O novo prémio visa promover a língua portuguesa e a criação literária em
Cabo Verde, prestando homenagem ao poeta, ensaísta, académico, crítico, es‑
tudioso e historiador da literatura cabo-verdiana Arnaldo França (1925-2015).
Arnaldo França, um dos grandes nomes da literatura e da cultura de Cabo
Verde, é autor, entre muitas outras obras, de Notas sobre Poesia e Ficção
Cabo-Verdianas (1962), tendo também colaborado com a INCM em Obra
Poética, de Jorge Barbosa.
Além do valor pecuniário de 5 mil euros, o autor premiado verá ainda a sua
obra ser publicada pela INCM e pela INCV.
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PEDRO PEREIRA LOPES
VENCE 1.ª EDIÇÃO
DO PRÉMIO LITERÁRIO
INCM/EUGÉNIO LISBOA

O

moçambicano Pedro Pereira Lopes (Zambézia, 1987), com o
texto Gente Grave, é o vencedor da 1.ª edição do Prémio Lite‑
rário INCM/Eugénio Lisboa, que contempla a edição da obra
premiada.
O júri, constituído pelo escritor moçambicano Ungulani Ba Ka
Khosa, na qualidade de Presidente, por Teresa Manjate e por
Alexandra Pinho, deliberou, por unanimidade, atribuir o prémio de prosa
literária INCM/Eugénio Lisboa ao texto Gente Grave, da autoria de Pedro
Pereira Lopes, e uma menção honrosa a Bebi do Zambeze, de António Manna.
De acordo com o júri, a atribuição do Prémio a Gente Grave deve-se ao facto
de o autor explorar um género pouco trabalhado em Moçambique e de com‑
binar o policial e o fantástico. O júri sublinhou, também, a correção, coerên‑
cia e coesão linguística da obra da autoria de Pereira Lopes. Por seu turno,
a atribuição de menção honrosa a Bebi do Zambeze deve-se à riqueza do
imaginário explorado pelo autor.
Concorreram à 1.ª edição do Prémio INCM/Eugénio Lisboa um total de
36 textos, dos quais 22 entregues em Maputo, 11 em Nampula, 2 na Beira e
1 em Lisboa.
A INCM criou o Prémio Literário INCM/Eugénio Lisboa em Moçambique,
em 2017, com vista a incentivar a criação literária no país. Além da edição do
texto vencedor, o prémio contempla ainda a atribuição do valor monetário
de 5 mil euros ao seu autor.
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PRÉMIO INCM/VASCO
GRAÇA MOURA 2017
DISTINGUE DUAS
TRADUÇÕES
DE POESIA ITALIANA
CLÁSSICA

O

vencedor da edição deste ano do Prémio INCM/Vasco Graça
Moura é João Pedro do Carmo Rosa Mendes Ferrão, com a tra‑
dução de Rimas, da autoria do pintor, escultor, arquiteto e poe‑
ta quinhentista italiano Michelangelo Buonarroti.
De acordo com o júri do Prémio, «enfrentar a tradução integral
das Rimas, de Michelangelo Buonarroti, é um desafio a que
poucos se entregaram no contexto da língua portuguesa. E raros o conse‑
guiram com tão minuciosa competência, num notável trabalho de artesão e
de oficina, como o que João Pedro do Carmo Rosa Mendes Ferrão patenteia.
O resultado é um trabalho monumental que certamente ficará a marcar a
receção em português de um clássico do cânone europeu».
Esta tradução da poesia de Buonarroti, distinguida de forma unânime pelo
júri presidido por José Tolentino de Mendonça, será a primeira tradução da
obra poética do autor a publicar-se em Portugal.
O mesmo júri, que integra ainda Pedro Mexia e Jorge Reis-Sá, atribuiu tam‑
bém uma menção honrosa à proposta de tradução que Ana Filipa Morais
Ferreira da Silva Santos faz de Rimas de Guido Cavalcanti, que será igual‑
mente publicada com a chancela da Imprensa Nacional, assinalando «a qua‑
lidade musical e a transparência obtidas, que nos permitem redescobrir com
deliciado assombro uma poética tão fundamental».
A tradução inédita, para português, de obras no domínio público é uma das
categorias contempladas pelo Prémio INCM/Vasco Graça Moura, a par do
ensaio e da poesia, onde Vasco Graça Moura também se destacou.
A próxima edição, em 2018, será dedicada à poesia inédita em língua
portuguesa.
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RECONHECIMENTO ÀS EDIÇÕES
DA IMPRENSA NACIONAL

O

mercado editorial e diversas instituições literárias e culturais
têm instituídos diversos prémios literários, como forma de in‑
centivo e promoção da produção literária, dando assim visibi‑
lidade e notoriedade ao trabalho de novos e consagrados auto‑
res, e suas editoras.
A chancela Imprensa Nacional tem intrinsecamente associada
uma imagem de qualidade distintiva, refletida tanto ao nível do rigor técni‑
co como na linha editorial adotada.
Para além do reconhecimento dos seus leitores, as edições da Imprensa Na‑
cional têm sido distinguidas com diversos prémios e menções atribuídos
por instituições que, a par da Imprensa Nacional, apoiam a preservação e
promoção da língua e cultura portuguesas.
No biénio 2016-2017 a lista de prémios e menções, disponível no portal da
INCM, foi enriquecida com distinções provenientes das mais diversas e ilus‑
tres instituições.
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Prémio APOM — Associação Portuguesa de Museologia 2017, na categoria catálogo
Lusitânia Romana — Origem de Dois Povos
Autores: Vários
Coedição INCM e Museu Nacional de Arqueologia
«Os Prémios APOM têm uma história longa no panorama nacional de
Museus, premiando o melhor que se faz nos Museus Portugueses.»
Grande Prémio de Ensaio Eduardo Prado Coelho APE/C. M. Vila Nova de
Famalicão 2016
A Palavra Submersa. Silêncio e Produção de Sentido em Vergílio Ferreira
Autora: Isabel Cristina Rodrigues
«O Grande Prémio de Ensaio Eduardo Prado Coelho, instituído pela Asso‑
ciação Portuguesa de Escritores e patrocinado pela Câmara Municipal de
Vila Nova de Famalicão, destina-se a galardoar anualmente uma obra de en‑
saio literário, em português e de autor português, publicada em livro, em
primeira edição, no decurso do ano de 2016.»
Menção Especial do 21.º Prémio Nacional de Ilustração — 2016
Sou o Lince-Ibérico — O Felino Mais Ameaçado do Mundo
Ilustradores: Tiago Albuquerque e Nádia Albuquerque
Autor (texto): Maria João Freitas
«O Prémio Nacional de Ilustração, criado em 1996 e atribuído pela Direção‑
-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, pretende promover o reconhe‑
cimento da ilustração original e de qualidade nos livros para crianças e jovens.
Distingue anualmente um ilustrador pelo conjunto de ilustrações originais
publicadas numa obra editada no ano anterior e pode, ainda, distinguir dois
ilustradores através da atribuição de duas Menções Especiais.»
«No que respeita à obra Sou o Lince-Ibérico, o júri salientou a importância
do investimento nas obras de divulgação de cariz científico dirigidas aos
mais jovens, não descurando uma componente estética. Os ilustradores re‑
cuperam o uso do poster como tributo à adolescência, dando nova função à
sobrecapa.
Este livro integra uma coleção inovadora em que a INCM aposta na aproxi‑
mação aos leitores mais novos, com especial cuidado no rigor do texto e da
ilustração com a qual o júri se congratula.»
Prémio Literário Fundação Inês de Castro 2016
Estrada Nacional
Autor: Rui Lage
«O Prémio Literário Fundação Inês de Castro, que distingue anualmente
obras de expressão literária sobre motivos do mito “inesiano”, foi atribuído
no ano de 2016 a Rui Lage pelo seu livro de poesia “Estrada Nacional”, edi‑
tado pela INCM — Imprensa Nacional Casa da Moeda.»
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Menção Honrosa do Prémio Grémio Literário 2016
Correspondência para Rodrigo da Fonseca Magalhães
Autor: Almeida Garrett
Coordenação da coleção Edição Crítica das Obras de Almeida Garrett de
Ofélia Paiva Monteiro e edição de Sérgio Nazar David
«Pela qualidade da edição crítica de importantes textos inéditos, já revelada
em 2012 na edição da Correspondência familiar de Almeida Garrett.»
«1. O prémio destina-se a distinguir anualmente obras culturais originais, de
autores portugueses realizadas, publicadas em 1.ª edição ou produzidas no
decurso do ano civil anterior, nos domínios das letras, das artes e das ciências.
(…)
3. A temática das obras consideradas deve ser exclusivamente referida ao
século XIX em Portugal — dada a vocação cultural específica assumida pelo
Grémio Literário.»
Prémio Jacinto do Prado Coelho 2016
O Essencial sobre Michel de Montaigne
Autora: Clara Rocha
Uma Admiração Pastoril pelo Diabo (Pessoa e Pascoaes)
Autor: António M. Feijó
Atribuído pela Associação Portuguesa dos Críticos Literários com o apoio
da DGLAB, este prémio destina-se a galardoar o mérito de uma obra de en‑
saio literário, em língua portuguesa.
É também relevante a inclusão de 10 novos títulos na lista de edições re‑
comendadas pelo Plano Nacional de Leitura 2017. Atualmente, a Imprensa
Nacional tem 30 títulos recomendados pelo PNL.
Para além dos prémios e menções já instituídos, estão ainda sob escrutínio
outros títulos, que eventualmente poderão vir a enriquecer a já extensa lista
de títulos premiados. São exemplos disso:
• Coleção Plural — prémio especial do júri nos Taipei Design Awards;
• Estrada Nacional — Semifinalista Oceanos 2017 — Prémio de Literatura
em Língua Portuguesa (Brasil);
• Vários — Prémios Nacionais de Banda Desenhada, na categoria «Melhor
Ilustração de Livro Infantil»;
• Vários — Prémios PEN Clube Português;
• Arte e Prudência em João Poinsot (João de São Tomás) — Prémio Tabula
Rasa — Festival Literário de Fátima, categoria Filosofia.
O prestígio acrescido por cada prémio ou menção, a par da visibilidade da
marca e da promoção dos títulos, contribuem para a elevação da Imprensa
Nacional — a marca editorial da INCM.
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EXPOSIÇÃO DE LISBOA A GOA:
MOEDAS DO IMPÉRIO PORTUGUÊS
NA ÁSIA (SÉCULOS XVI-XVIII)

N

o dia 24 de novembro foi inaugurada a exposição De Lisboa
a Goa: Moedas do Império Português na Ásia (Séculos XVI
‑XVIII), do Museu Casa da Moeda, que irá estar patente no
átrio da Casa da Moeda até maio do próximo ano.
Esta exposição resulta de uma parceria com a Société Françai‑
se de Numismatique Asiatique, organização que promove o
colóquio franco-português intitulado As Moedas do Império Português na
Ásia do Século XVI ao Século XX, e tem como objetivo mostrar ao público
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uma seleção de moedas cunhadas em Portugal e na Índia Portuguesa entre
os séculos xvi e xviii.
Para além desta exposição temporária, que pode ser visitada gratuitamente
no átrio principal do edifício-sede da INCM, em Lisboa, todos os dias úteis,
entre as 9 e as 16 horas, a coleção está integralmente disponível para estu‑
do, com fichas e fotografias de alta qualidade, na página do Museu Casa da
Moeda.
Entre as diversas preciosidades em exibição, os visitantes poderão admirar
alguns dos ex-libris da coleção do Museu, designadamente o «Português» de
D. Manuel I e o «Pardau de São Tomé», cunhado em Goa.
Produzidas para circulação nos espaços que integravam o Império Portu‑
guês na Ásia, estas moedas são um dos mais emblemáticos testemunhos das
dinâmicas que, ao longo de cerca de trezentos anos, ajudaram a construir as
redes de poder que marcaram a presença portuguesa no Oceano Índico.
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OBJETOS COM HISTÓRIA
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Medalha de D. Maria I e D. Pedro III
em porcelana

E

ntre as medalhas que integram a coleção do Museu Casa da Moe‑
da (INCM) encontra-se uma alusiva à rainha D. Maria I e ao rei
D. Pedro III da autoria de João de Figueiredo, gravador do Arsenal
do Exército (MCM 3022). Esta medalha pertence a uma série de
peças, produzidas em porcelana fina, que retratam os dois sobe‑
ranos que governaram Portugal entre 1777 e 1786, no quadro de
uma Europa marcada pela difusão do ideário das Luzes.
A medalha apresenta apenas uma face ornamentada. Nesta face encontra-se
a representação dos bustos conjugados dos soberanos portugueses, à direi‑
ta, ostentando coroa de louros na cabeça e vestuário próprio de um cenário
áulico. O busto da rainha figura em primeiro plano e apresenta diversos atri‑
butos, como uma madeixa de cabelo armada com caracol pendente sobre
o ombro direito, um brinco, um colar de pérolas e um camafeu de peito a
prender a veste decotada. O busto do rei figura em segundo plano e ostenta
a cruz da Ordem de Cristo no peito. Na orla da medalha pode ler-se o letrei‑
ro, escrito em latim, MARIA . I . ET . PETRUS . III . PORTUGALIAE . REGES
(Maria I e Pedro III, reis de Portugal), e, no exergo, a assinatura I . FIGUEI‑
REDO . 1780 (João de Figueiredo, 1780). O tipo e o letreiro são de cor bran‑
ca e inscrevem-se em campo emoldurado de cor cinzenta. A medalha mede
49 mm.
Um dos autores que nos fala desta medalha é Arthur Lamas. Na obra Medalhas portuguesas e estrangeiras referentes a Portugal, publicada em 1916,
este autor refere que João de Figueiredo utilizou a porcelana no fabrico
de diferentes tipos de objetos artísticos, entre medalhas, camafeus e anéis.
A escolha deste material foi feita durante os trabalhos preparatórios para
fundição da estátua equestre de D. José, dirigidos por Bartolomeu da Cos‑
ta, e deveu-se sobretudo ao facto de a porcelana apresentar maior garantia
de resistência a temperaturas elevadas. Com base nos testemunhos de José
Pessanha e José Queiroz, Arthur Lamas procede à descrição da peça em
apreço e chama a atenção para o facto de o seu tipo ter sido copiado do an‑
verso de uma das medalhas comemorativas da fundação da Igreja do Santís‑
simo Coração de Jesus, hoje mais conhecida como Basílica da Estrela.
Representativa da estética neoclássica, a medalha de D. Maria I e D. Pedro III
integra atualmente o acervo em exposição na mostra intitulada A mulher na
medalha portuguesa, organizada por ocasião do Dia da Igualdade de Géne‑
ro da INCM e patente ao público no espaço das oficinas do edifício-sede da
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, em Lisboa.
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MOEDAS

MOEDA
«O FUTURO»
APRESENTADA
EM SETÚBAL

A

moeda de coleção comemorativa «O Futuro», que resultou do
concurso Desenhar a Moeda, dirigido aos jovens do 2.º e do
3.º ciclo do ensino básico de Setúbal, foi apresentada, no dia 18
de outubro, na Galeria Municipal do Banco de Portugal.
A apresentação contou com a presença de Pedro Pina, verea‑
dor com o pelouro da Cultura, Educação, Desporto, Juventude
e Inclusão Social do município de Setúbal, e de Rodrigo Lucena, vogal do
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conselho de administração da INCM, bem como do jovem autor da moeda,
Martim Estanislau, vencedor da edição inaugural do concurso.
Durante a apresentação, Rodrigo Lucena agradeceu «o trabalho e o entusias‑
mo que o município, as escolas, os professores e os alunos de Setúbal dedi‑
caram a um projeto inédito em Portugal, o concurso Desenhar a Moeda, que
visou estimular a criação artística e numismática junto dos jovens».
Rodrigo Lucena revelou que «este envolvimento com a comunidade trouxe
grandes ensinamentos à INCM que, a partir daqui, vai poder replicar esta
experiência com sucesso noutros concelhos do País em novas edições do
concurso Desenhar a Moeda», sublinhando ainda que os mais de 800 dese‑
nhos a concurso, apresentados por alunos de 8 escolas de Setúbal, «tinham
todos igual mérito para figurar nas faces desta moeda».
Por sua vez, o vereador da autarquia de Setúbal Pedro Pina destacou a im‑
portância e pertinência da iniciativa. «Um projeto educativo que, através da
criação artística, deixa uma marca a pensar o futuro. A ideia de um jovem,
numa moeda, para memória vindoura, sobre aquilo que pensa da vida.»
O autarca enalteceu também a criatividade e o pensamento do jovem Mar‑
tim. «É o obreiro do trabalho vencedor que, através da simplicidade do seu
traço, deixa marcados valores universais. Pensar o futuro cunhado por uma
moeda é uma própria metáfora em si mesmo.»
Pedro Pina deixou ainda elogios e agradecimentos à INCM pela dinamiza‑
ção do concurso. «Esta foi uma parceria excecional e um desafio inquietante,
pela vertente educativa, e do qual o município de Setúbal muito se orgulha
por ter sido escolhido para lançar o projeto.»
A moeda «O Futuro» tem o valor facial de 5 euros e conta com uma emissão
limitada a 60 000 exemplares em cuproníquel, com acabamento normal, e
2500 exemplares em prata, com acabamento proof e inserção de cor.
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SÉRIE ÍDOLOS DO DESPORTO

CARLOS LOPES
HOMENAGEADO
EM MOEDA

A

moeda dedicada a Carlos Lopes, o primeiro campeão olím‑
pico português, que integra a série de moedas de coleção
comemorativas Ídolos do Desporto, foi apresentada no Pavi‑
lhão Carlos Lopes, em Lisboa, no dia 22 de novembro, numa
sessão aberta ao público.
Desenhada por André Carrilho, um dos mais conceituados e
premiados ilustradores e cartoonistas portugueses, a moeda tem o valor fa‑
cial de 7,50 euros e conta com uma emissão limitada a 65 mil exemplares
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em prata 500 ¤ com acabamento normal, 3500 unidades em prata proof e
2500 unidades em ouro proof.
A apresentação desta moeda, conduzida pela jornalista Ana Sofia Cardoso,
contou com a participação de Carlos Lopes, de André Carrilho, do ex-diretor
técnico nacional e antigo presidente da Federação Portuguesa de Atletis‑
mo (FPA) Fernando Mota, do presidente do Conselho de Administração da
INCM, Gonçalo Caseiro, e do Secretário de Estado da Juventude e do Des‑
porto, João Paulo Rebelo.
A primeira intervenção coube a Gonçalo Caseiro, sublinhando que «Carlos
Lopes é uma figura incontornável do desporto nacional e uma referência
mundial no atletismo de longa distância e, por isso mesmo, tinha obrigato‑
riamente que figurar na série Ídolos do Desporto da Casa da Moeda».
O antigo atleta considerou «uma honra e uma coisa histórica ser homena‑
geado em vida com moedas destas, para colecionadores e não colecionado‑
res», concluindo que «as moedas estão muito bem conseguidas».
«Acho que esta moeda pode servir de estímulo para todos aqueles que que‑
rem ser alguém no desporto. Para mim, o facto de ter sido campeão olímpico
significa que fiz as coisas bem feitas», disse ainda Carlos Lopes, visivelmen‑
te emocionado.
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Quem contribuiu para relembrar os feitos e a carreira do antigo atleta foi
Fernando Mota, desde as medalhas olímpicas, a de prata nos 10 000 metros
e a de ouro na maratona, passando pelos vários campeonatos do mundo de
Corta-Mato. «É o melhor atleta do século XX», resumiu o ex-presidente da
FPA.
Por sua vez, André Carrilho, que tinha 10 anos quando viu Carlos Lopes
tornar-se campeão olímpico, disse que procurou inspiração em várias foto‑
grafias da época e que a criação desta moeda envolveu cerca de um mês de
trabalho.
O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, que
também tinha 10 anos quando Carlos Lopes conquistou a medalha de ouro
na maratona olímpica de 1984, em Los Angeles, recordou a importância e o
alcance do acontecimento, enaltecendo a «disponibilidade do antigo atleta
para continuar a ser um ídolo do desporto».
Para João Paulo Rebelo «o Carlos Lopes foi, mas continua a ser, um cam‑
peão da integridade e da ética, que partilha o seu nome, a sua história, com
centenas e milhares de alunos nas escolas, nos projetos a que se associa do
Instituto do Desporto e Juventude, e que está disponível para ser isto: um
ídolo do desporto. Temos aqui hoje um verdadeiro ídolo, um exemplo, que
continua a inspirar muitos a dedicarem-se ao desporto».
A série Ídolos do Desporto, da Casa da Moeda, procura homenagear as gran‑
des figuras do desporto nacional, dando relevo ao seu exemplo de deter‑
minação, esforço e talento. Carlos Lopes é o segundo homenageado nesta
série, que conta já com uma moeda dedicada a Eusébio, emitida em 2016.
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MOEDA «IDADE DO FERRO E DO VIDRO»

«Este desenho tem tanto de simples como
de difícil execução»

J

untar dois materiais distintos — o metal e o acrílico — recriando a
ampla utilização do ferro e do vidro na arquitetura do século XIX, foi
o desafio numismático proposto pelo prestigiado designer Eduardo
Aires.
O resultado final, fruto de muitas horas de testes, ensaios e trabalho
meticuloso, é uma moeda com o valor facial de 5 euros integrada no
ciclo alusivo às «Idades da Europa» da série Europa, que reflete alguns dos
mais importantes movimentos artísticos europeus, numa emissão limitada a
2500 exemplares em ouro e 7500 exemplares em prata, ambos com acaba‑
mento proof, e 60 000 unidades em cuproníquel com acabamento normal.
Trocámos algumas impressões com o autor desta «obra-prima» sem parale‑
lo na numismática nacional, que se mostrou bastante contente com o resul‑
tado final do seu projeto.
Matriz [M] Como foi desenhar esta moeda?
Eduardo Aires [EA] Para mim foi uma honra e um prazer aceitar o
convite que a INCM me dirigiu para desenhar a face portuguesa
da moeda «Idade do Ferro e do Vidro». Eu devo dizer que a ideia
foi momentânea e que logo na primeira reunião começaram-se a
estabelecer os primeiros ensaios. As primeiras ideias que tive reme‑
teram-me para a estrutura da Ponte D. Luís, que rapidamente foi as‑
sociada a outras estruturas arquitetónicas, como o Mercado Ferreira
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Borges e o ex-Palácio de Cristal, no Porto, e, juntamente com a mi‑
nha equipa e também, devo dizê-lo, com a equipa de produção da
INCM, lográmos chegar a este desenho que, a meu ver, tem tanto de
simples como de difícil execução.
[M] Podemos dizer que a moeda resulta de vários contributos?
[EA] É uma combinação de diferentes expressões, diferentes mate‑
riais, mas também remete para aquilo que é o somatório de expe‑
riências minhas em termos daquilo que é a cultura visual. E se eu
digo que a moeda tem muito daquilo que surgiu numa primeira reu‑
nião, devo dizer também que é igualmente fruto de muito daquilo
que fui absorvendo durante o seu tempo de gestação.
[M] Está contente com o resultado final?
[EA] Eu estou bastante contente com o resultado final por variadíssi‑
mas razões e motivos, não só porque consegui um efeito de autossu‑
peração, que é tentar, primeiro que tudo, satisfazer os meus próprios
objetivos, mas também porque consegui integrar vários membros da
equipa, quer do meu estúdio quer, sobretudo, da INCM. Tenho que fa‑
zer um elogio à equipa da INCM, porque propuseram coisas e nós ti‑
vemos a humildade de as aceitar e, ao mesmo tempo, de as incorporar.
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ENTREVISTA

«É SEMPRE DE
LOUVAR QUANDO
UMA EMPRESA
TEM INTERESSE
NA MANUTENÇÃO
E MELHORIA DA
SAÚDE DOS SEUS
TRABALHADORES»
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
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Sofia Carlos

N

Carla Morais

os postos médicos da INCM, a funcionar, todos os dias úteis,
nos edifícios da Casa da Moeda e da Imprensa Nacional, são
prestados cuidados de saúde primários, através de consultas
diárias de Clínica Geral e de intervenções de Enfermagem,
além consultas nas especialidades de Nutrição, do Viajante e
de Ginecologia e Obstetrícia.
Estes cuidados de saúde são assegurados por médicos e enfermeiros que,
embora não façam parte dos quadros da INCM, fazem parte do dia-a-dia da
empresa, contribuindo com o seu saber e com a sua dedicação para o bem‑
-estar das pessoas que nela trabalham.
Para conhecer um pouco melhor o contributo destes profissionais, entrevis‑
támos a médica Sofia Carlos e a enfermeira Carla Morais, que nos revelaram
alguns dos seus principais desafios e responsabilidades.
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Matriz [M] Podem descrever-nos o vosso percurso na INCM? Como e
quando surgiu a vossa ligação à empresa?
Carla Morais [CM] Iniciei em 2008, por indicação de uma empresa
de colocação de profissionais de saúde.
Sofia Carlos [SC] Comecei a trabalhar na INCM em setembro de
2003, numa fase de mudanças pessoais e profissionais, mantendo‑
-me até 2005, altura em que o nascimento do meu segundo filho
me condicionou os horários, mas mantendo alguma ligação porque
na clínica privada onde exercia ia recebendo alguns dos funcioná‑
rios da INCM que lá me iam consultar. Em 2015 foi-me oferecida a
oportunidade de voltar, a vida pessoal e profissional alinharam-se
nesse sentido, e aqui estou.
[M] Quais são as vossas principais responsabilidades e funções?
[CM] Sou a única enfermeira a exercer funções no Posto Médico da
Imprensa Nacional (IN), sendo assim a responsável pelos cuida‑
dos de enfermagem dos trabalhadores e outros beneficiários, além
da responsável pela Enfermagem do Trabalho na equipa de Saúde
Ocupacional da IN.
[SC] Faço consultas de Medicina Geral e Familiar aos funcionários
e reformados da INCM, bem como, desde este ano, Consulta do
Viajante a quem viajar, quer em serviço, quer em lazer, para zonas
como África, Ásia ou América do Sul.
[M] Em média, quantas pessoas atendem por dia, por semana ou por
mês?
[CM] É difícil calcular uma média, pois varia consoante o dia da se‑
mana e, literalmente, a época do ano.
[SC] Por dia, faço em média 16 atendimentos.
[M] Trabalham exclusivamente com a INCM ou exercem também fora
daqui?
[CM] Trabalho em exclusivo na INCM.
[SC] O meu trabalho «base» é no centro clínico da TAP, onde exerço
consultas de Medicina Geral e Familiar, Viajante, dou formação em
saúde aos tripulantes de avião e coordeno o Programa de Vigilância
da Diabetes. Guardo também duas horas por semana para um gru‑
po antigo de doentes privados.
[M] Como está a saúde dos trabalhadores da INCM?
[SC] Essa informação está ao abrigo do segredo profissional…
[CM] A saúde dos trabalhadores da INCM é o reflexo da saúde da
população portuguesa: a expressão pandémica da diabetes tipo II
(simplesmente diabetes do adulto), a HTA (hipertensão arterial),
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vulgarmente conhecida por tensão alta, e o excesso de peso são os
problemas mais expressivos dos trabalhadores da INCM, e que se
têm vindo a agravar nestes últimos anos. Consigo fazer esta avalia‑
ção ao longo destes anos a trabalhar na INCM.
[M] Quais são as maiores dificuldades ou desafios com que se deparam
no dia-a-dia?
[CM] A adesão à vigilância de saúde e às intervenções relaciona‑
das com a adoção de hábitos de vida saudáveis continuam a ser os
maiores desafios como profissional de saúde: Alimentação saudá‑
vel! Exercício físico! Bebidas alcoólicas regradas! Tabaco zero!
[SC] Fazer perceber a alguns utentes que um especialista em Medi‑
cina Geral e Familiar, vulgarmente tratado como «clínico geral», é
um médico com grande mais-valia, uma vez que tem conhecimento
privilegiado para integrar a informação que os outros especialistas
tratam apenas por partes.
[M] Acham que a existência de postos médicos da empresa, onde
se prestam cuidados de saúde primários, traz benefícios quer aos
trabalhadores quer à própria empresa?
[SC] Sem dúvida alguma. Aos trabalhadores, porque têm todos os
dias, de imediato, a disponibilidade de um médico e um enfermeiro
que lhes resolve situações imediatas, como uma amigdalite, uma
gripe ou tratamento de uma ferida (escusando-os a perder dias em
centros de saúde), ou que os pode acompanhar em situações cróni‑
cas, como o seguimento da diabetes ou da hipertensão.
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[CM] Indubitavelmente! Sendo a primeira linha nos cuidados de
saúde, somos uma bandeira que a INCM se pode orgulhar de ter.
Saúde ao alcance das pessoas, um recurso que deve ser valorizado
e potenciado pela vigilância da saúde dos trabalhadores e facilita‑
dor de cuidados de enfermagem e médicos, numa intervenção na
saúde/doença e acidentes de trabalho. Um espaço aberto para qual‑
quer dúvida de saúde, consultas diárias, atendimento local e de fácil
acesso, são benefícios para todos.
Para o trabalhador, por poder ter acesso, fácil e diário, a cuidados de
enfermagem e de saúde gerais e diferenciados, com o conforto de
estar no edifício do seu local de trabalho; para a empresa, por obter
maior eficácia em termos de custos com os cuidados de saúde dos
beneficiários. Desejaria que todos os locais de trabalho tivessem ca‑
pacidade de poder proporcionar aos seus trabalhadores (e outros
beneficiários) as regalias que a INCM proporciona!

[M] Nos últimos anos, a empresa tem desenvolvido várias iniciativas
para promover estilos de vida mais saudáveis. O que pensam destas
iniciativas?
[CM] Excelente! Acho que a Divisão de Serviços Sociais da Direção
de Recursos Humanos (DRH/SES) da INCM está de parabéns! Tem
tido um papel fundamental na promoção de estilos de vida sau‑
dáveis. Promover atividades que alertam, envolvendo as pessoas,
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é um excelente meio para contribuir para a literacia em saúde. Pro‑
mover estilos de vida saudáveis é promover saúde!
[SC] É sempre de louvar quando uma empresa tem interesse na
manutenção e melhoria da saúde dos seus trabalhadores. Nem sem‑
pre é fácil mudar o estilo de vida, e qualquer achega para ajudar a
comer melhor, fazer mais exercício... é útil.
[M] Sentem que as pessoas reconhecem e dão valor ao vosso trabalho?
[CM] Sim, as pessoas percebem o importante e valoroso que é ter
acesso a cuidados de enfermagem, presente e diária, no seu local de
trabalho, e no caso dos reformados, poderem continuar a beneficiar
destes mesmos cuidados, nas suas necessidades em saúde/doença.
[SC] Se bem que há funcionários que ainda nos veem apenas como
aqueles a quem deixam «papéis para passar», julgo que a maioria
aprecia a atenção e o cuidado que lhes é dispensado nas consultas,
sentindo-as como uma mais-valia. Muitas vezes, as pessoas são na‑
turalmente desconfiadas sobre a qualidade dos serviços oferecidos,
mas acho que, a pouco e pouco, essa questão está a ser ultrapassada.
[M] Acham que há margem para melhorar os cuidados de saúde
prestados internamente e, ao mesmo tempo, facilitar o vosso trabalho?
[SC] A resposta cliché seria de que há sempre margem... mas na
realidade há margem aparente para isso. A INCM tem profissionais
de saúde com capacidades e ideias, umas mais complexas que ou‑
tras, mas que talvez fosse interessante tentar operacionalizar.
[CM] Mais uma vez faço referência à DRH/SES, por ter res‑
ponsáveis que, não sendo da área da saúde, estão alerta e
interessados, contribuindo assim para a melhoria contínua dos
cuidados de saúde prestados por nós, os profissionais de saúde.
A área da saúde continua a ser uma prioridade e a valorização
demonstrada permite uma constante atualização e implementação
de mudanças, em função das necessidades, para mais e melhor
qualidade de saúde nas pessoas. Temos uma linha aberta de
comunicação com essas pessoas responsáveis, o que permite o
nosso envolvimento presente e futuro, facilitando o nosso trabalho.
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TESTEMUNHO
Depoimento de um médico
em fim de carreira na INCM

A

pós quase três décadas a zelar pela saúde das pessoas que
trabalham ou já trabalharam na INCM, o Dr. Camilo Sequeira
fez questão de deixar algumas palavras de despedida, reve‑
ladoras da sua sensibilidade e do seu lado humano, que aqui
publicamos na íntegra:

«1989. O Zé Júlio é Interno no meu Serviço e Médico-Chefe da INCM.
Sabe do meu interesse em trabalhar numa editora e convida-me para integrar o qua‑
dro destes Serviços Clínicos. Aceitei.
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Tudo começou aí. Num tempo diferente do que agora cessa. Com um número de apo‑
sentados muito sós por terem a descendência emigrada longe. Viviam da memória do
tempo distante em que estiveram próximos. Outros com família em França viam-se.
Mas todos sofriam com a separação. Hoje não tenho estes doentes, o que é uma rele‑
vante diferença sociológica a que sou sensível. Esta consulta de cuidados primários
viu principalmente a doença aguda. Geralmente minor. Mas também viu muita doença
grave. Dramática. Como o casal na 4ª década de vida ambos com cancro do pulmão.
Letal. (Que será feito das crianças que deixaram? Nunca consegui sabê-lo.) Outros dra‑
mas revelaram-se por doença ou sinal que, estudados, foram algumas vezes uma conde‑
nação. Mas, mais vezes, caramba, apenas um caminho duro para outra forma de bem es‑
tar. É na relação que esta consulta se valoriza. Num tempo de insegurança e dor social,
o médico ajuda a viver a doença, dá a mão ao que sofre até o tornar seguro de novo, é o
interlocutor para o desencanto, para a disfunção relacional no trabalho e em casa, para
a catarse do que se sente como injusto, para se ser ajudado a reformular o estar-se vivo
e ensinar o outro a perceber que a vida, apesar de tudo o que o perturba, vale a pena. Por
vezes até tem de ensinar o que é valer a pena. E vale a pena fazê-lo porque a vida é par‑
tilha, solidariedade, compreensão e crítica. “Há sempre alguém que diz não” escreveu
o poeta. Dizer “não” pode, talvez deva, ser o caminho. Mas é preciso saber percorrê-lo.
O médico é um dos guias que tem de orientar quem sofre no repensar do sofrimento,
fazendo dele uma arma contra a desconsideração do trabalho (e do trabalhador) deste
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tempo atual. Porque o dramático da doença grave não existe apenas no corpo. Existe
cada vez mais na alma. E esta tem de ser uma prioridade na assistência clínica. Procurei
que o fosse nestes serviços que agora deixo. Procurei, sim, mas serão os que quis ajudar
que poderão dizer se o consegui mais vezes do que aquelas em que falhei. Conheci mui‑
tos funcionários que me ensinaram a ser o médico que sou. Espero que alguns deles
possam dizer que lhes dei algo de bom. Trabalhei regularmente com duas enfermeiras,
a Aldina Domingues e a Carla Morais. Não sei se a relação comigo as ajudou a serem
o que efetivamente foram ou são: uma presença afetuosa, cordial, profissional, dispo‑
nível. Falámos muito sobre os doentes, e sei que o início de muitos dos meus apoios
tiveram na enfermeira o primeiro interlocutor. É assim que deve ser. O trabalho destas
profissionais, com presença permanente no serviço, é essencial para se complementar
a intervenção do Médico. Mesmo na patologia aguda minor. Por isso, no final da minha
prestação não devo recordar apenas os doentes. É essencial e justo que recorde quem
tão bem soube ter trabalho próximo do meu. Antes e depois da consulta.
Uma consulta de cuidados primários numa empresa procura servir os trabalhadores
numa perspectiva de proximidade. Evitando perdas de dias de trabalho, ao lhes dar um
tempo e um espaço privilegiados que permita evitar o enquistamento de sinais que,
na sociedade de informação equívoca destes tempos, cria muito mais inquietação que
prazer. Mas a ordem social alterou-se e a actual simbologia do estudo complementar
com «demonstração objetiva» é o padrão da assistência que se transformou num ne‑
gócio com todos os vícios deste. Não há forma de alterar esta nova maneira de viver.
Mas infelizmente o seu custo social só será percebido pelos que o pagam quando se
confrontarem, reflectindo, com o que tinham, como o tinham e como já não o voltarão
a ter. — A mim cabe-me dizer “adeus, até amanhã”. E sejam felizes. Não porque tenham
direito a isso mas porque o ser-se feliz depende de como cada um souber construir a
sua felicidade.»
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ARTE DE QUEM TRABALHA

AO RITMO
DAS
BAQUETAS
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P

aulo Urbano Carvalho trabalha, des‑
de julho de 2015, como técnico su‑
perior na Direção de Engenharia e
Laboratórios da INCM e, nas horas
vagas, dedica-se a uma das suas pai‑
xões – a música.
A bateria, que toca há cerca de oito anos, os
primeiro quatro como autodidata, é o seu instru‑
mento de eleição. Entretanto, teve aulas com o
percussionista Manú Teixeira, e prossegue atual‑
mente a sua formação enquanto baterista na
Idruma, International Drum Academy, com o pro‑
fessor Michael Lauren, sempre a tentar melhorar
os seus conhecimentos e a sua técnica.
«A música é onde respiro melhor», afirma este
nosso colega, que se «aventura» também, como
autodidata, a tocar cajon e djembé e que já es‑
teve a aprender a tocar baixo, um projeto agora
suspenso.
Ao longo dos anos, tem acumulado vários projetos
e bandas: O Fim (de 2010 a 2013); Russian Blood
(de 2013 a 2014); Mayday (de 2014 a 2015); Cool
Cat Club (desde 2015); The Dust (desde 2015) e
Canalha (desde 2017).
Quanto a espetáculos ao vivo, Paulo Carvalho já
deu concertos com os Mayday, em Cascais e Mas‑
samá, e tem tocado com os Cool Cat Club em vá‑
rias festas rockabilly e no hotel Marriot, em Lis‑
boa. Neste momento tem várias datas marcadas
com os The Dust, formação com que atuou na
festa do 30.º aniversário do Grupo Desportivo e
Cultural dos Trabalhadores da INCM, no dia 14
de outubro.

© Divas'Photos
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RECURSOS HUMANOS
INTEGRAÇÃO NA INCM
O processo de integração de novos colaboradores
e colaboradoras continua a ser alvo de melhorias,
proporcionando aos recém-chegados, acesso a
mais informação sobre a INCM.
Atualmente, o processo de integração é composto
por diversas fases:
1. Breve receção, realizada no primeiro dia, com
entrega de documentação e visita às áreas co‑
muns do respetivo edifício;
2. Apresentação formal a todas as Unidades/Di‑
reções através do envio do Passaporte, por e-mail,
pela Direção da DRH;
3. Sessão em sala, coordenada pela DRH/GDP,
que conta com a presença dos coordenadores de
contexto Sistema Integrado de Gestão (ISO 9001,
ISO 14001, ISO 27001, NP 4427 e ISO 14298) e da
Técnica de Higiene e Segurança, onde para além
de informações gerais sobre regras e normas in‑
ternas, funcionamento dos Serviços Sociais, apre‑
sentação da Política SIG e dos diferentes referen‑
ciais normativos (existentes ou em curso), regras
de evacuação e instruções para a utilização de
EPI's, foi exibido, pela primeira vez no passado
dia 8 de setembro, o filme de apresentação insti‑
tucional da INCM.
4. Visitas à UMD, UGF, UPB, Biblioteca.
O processo formativo também tem um papel
fundamental, destacando-se a formação dada no
próprio posto de trabalho (on job), para além da
formação e-learning «Segurança de Informação»,
entre outras.
Durante os primeiros 12 meses é realizado um

acompanhamento trimestral, que envolve uma
avaliação formal do período experimental, quer
por parte da chefia, quer por parte do avaliado ou
avaliada.
A integração destina-se a todos os colaboradores
e colaboradoras da INCM, independentemente
do vínculo contratual: estagiários, trabalhadores
temporários, contratados e acordos de cedência
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de interesse público.

FORMAÇÃO NA INCM

OTL VERÃO 2017

O Plano de Formação destina-se a todas(os) as(os)
colaboradoras(es) da INCM, contemplando duas
modalidades, para além das ações de formação
em sala, também em formato à distância, na pla‑
taforma e-learning.
Importa destacar que no 1.º semestre foram
ministradas mais de 9600 horas de forma‑
ção, em que participaram cerca de 75 % das(os)
colaboradoras(es).
Relativamente à plataforma e-learning, esta foi
melhorada, possuindo agora um acesso mais fácil
e com mais informação!
Através do endereço https://elearning.incm.pt/,
passa a ser possível aceder ao progresso formati‑
vo individual, aos certificados obtidos, bem como
aos novos cursos, como aquele que se encontra
atualmente a decorrer, destinado à sensibilização
na temática da Segurança e Saúde no Trabalho
(SST).
A SST é um tema crucial na INCM e pode encon‑
trar neste curso um conjunto de informações e as
principais regras em uso na INCM.
Não se esqueça de participar!
Em caso de dificuldade no acesso à plataforma ou
em avançar no curso pretendido, não hesite e soli‑
cite ajuda à DRH/GDP.

Como já vem sendo habitual, decorreram, entre os
meses de julho e agosto, os diversos programas
de ocupação de tempos livres, sempre animados
e participados.
O programa OTL Praia, que abrange filhos
dos trabalhadores dos 6 aos 17 anos, envolveu
130 crianças, incluiu atividades mais radicais,
como a escalada ou o arborismo, tardes bem pas‑
sadas em diferentes espaços verdes da cidade,
deixando na memória das nossas crianças e dos
nossos jovens, o sentimento de umas férias diver‑
tidas em família. A família INCM.
No OTL empresa para filhos com idades entre os
18 anos e os 21 anos, estiveram envolvidos cerca
de 25 jovens.
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NOVO CANAL DE COMUNICAÇÃO
NOS REFEITÓRIOS

SUBSÍDIOS PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS
ESCOLARES

Para que todos os utentes dos refeitórios possam,
em qualquer momento, com transparência e re‑
serva, efetuar sugestões/reclamações relativas ao
serviço de refeições e de máquinas de vending, foi
alterada a forma de as apresentar.
Assim, a partir do dia 2 de novembro, as reclama‑
ções dos refeitórios passaram a ser efetuadas ex‑
clusivamente por via eletrónica, tendo sido criada
uma caixa de e-mail específica para esse efeito:
refeitorios@incm.pt

Como tem sido prática desde a década de 90, a
INCM atribui aos seus colaboradores um subsí‑
dio anual destinado a apoiar a aquisição de livros
escolares dos seus descendentes.
Este ano, 399 estudantes, do 1.º ano do 1.º ciclo do
Ensino Básico até ao Ensino Superior, beneficia‑
ram deste apoio social.

VACINA DA GRIPE

MEDICINA DO TRABALHO NA IMPRENSA
NACIONAL

Teve lugar no final do mês de outubro, a campa‑
nha de vacinação contra a gripe sazonal, destina‑
da a todos os trabalhadores.
A vacinação anual é gratuita e é a melhor forma
de prevenir eficazmente a gripe.

No passado dia 6 de novembro, iniciou a presta‑
ção de serviços, como médica do trabalho e em
substituição da empresa Securilabor, a Dr.ª Ana
Ivo Gonçalves com o seguinte horário de consulta:
Segunda-feira, das 13 às 17 horas.
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NOVAS COMPARTICIPAÇÕES — ONDAS
DE CHOQUE E DRENAGEM LINFÁTICA
Deliberou o Conselho de Administração, com
base em proposta da Comissão Executiva dos
Serviços Sociais, passar a comparticipar os atos
médicos «Ondas de Choque» e «Drenagem Lin‑
fática», quando os mesmos forem prescritos por
médicos da especialidade de Ortopedia, Fisiatria,
Angiologia e Cirurgia Vascular e Senologia.
Para mais informações deverá ser contactada a
DRH/SES.

Maria Margarida Duarte
Bento (DCP)
Iniciou o seu percurso em no‑
vembro 1979 e terminou em
agosto de 2017

ADMISSÕES

Célia da Graça Macau
da Silva Costa (UCO)
Admitida em junho 2017
12 º ano
Funções: contratada para reforçar a equipa da
Secção e Receção da Unidade de Contrastaria de
Lisboa, executando tarefas administrativas, asso‑
ciadas ao atendimento de clientes, receção de do‑
cumentação e tratamento de informação relacio‑
nada com artigos dos clientes.

PROLE
Andreia Alexandra Cardoso Cristello (UPB)
Heitor Hugo Guedes Amorim (DSI)
Ricardo Alexandre Freire Antunes (UGF)
Ana Mafalda Marques Rendeiro (DCP)

APOSENTAÇÃO

Lavínia Anjos Morais Preto
Monteiro (DEL)
Iniciou o seu percurso em ju‑
lho de 1979 e terminou em
agosto de 2017

Hugo Ricardo da Silva Nunes
(DCM)
Admitido em junho 2017
Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial
Funções: foi contratado para reforçar a equipa da
Divisão Comercial da Gráfica e as suas principais
funções passam pela elaboração de estudos para
o desenvolvimento de novos produtos e serviços,
desenvolvimento e implementação de práticas de
benchmarking, bem como participar na elabora‑
ção de propostas e respostas a concursos públi‑
cos, sendo um suporte à equipa de vendas, tendo
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como responsabilidade a identificação de oportu‑
nidades de negócio cross-selling.

Ana Catarina Rodrigues
Ferreira (DCP)
Admitida em junho 2017
Mestrado em Gestão das Organizações
Funções: estabelecer um novo modelo de gestão
de contratação de viagens corporativas, colaborar
na construção de um novo modelo de contratos
de compras e estabelecer contratos de compra de
consumíveis para as áreas fabris.

Funções: contratado para reforço da equipa da
área Comercial, indo desempenhar funções de
gestor de contratos, nomeadamente na área de
negócios e soluções, de forma a garantir o acom‑
panhamento e controlo de faturação, níveis de
serviço e resolução de reclamações afetas aos
clientes. Vai colaborar na equipa de desenvolvi‑
mento de novos projetos, novos produtos, e no
posicionamento da INCM em novos mercados,
particularmente nos processos de transição de
produtos gráficos de suporte tradicional para su‑
porte eletrónico.

Nélia da Graça Brogueira
da Quinta (DCP)
Admitida em agosto 2017
Mónica da Costa Joaquim
Furtado Pereira (DCM)
Admitida em junho 2017
Funções: contratada para reforçar a equipa da Divisão
Comercial da Gráfica e colaborar no desenvol‑
vimento, coordenação e participação em novos
projetos, identificar oportunidades de negócio, ela‑
borar estudos para o desenvolvimento de novos
produtos e serviços e também aumentar a capaci‑
dade comercial, contribuindo para o alargamento
das vendas a novos mercados geográficos.

Tiago Emanuel Silva Rothes
(UGF)
Admitido em agosto 2017
Licenciatura em Gestão Bancária e MBA (executi‑
ve master in business administration)

Mestrado em Engenharia de Materiais
Funções: contratada para reforçar a Direção de
Compras e irá desempenhar funções no âmbito
dos objetivos da Direção, participar em progra‑
mas de estudo e de trabalho de elevada comple‑
xidade, coordenar e interligar o Setor de Gestão
de Logística e Unidades Produtivas no que diz
respeito ao novo modelo de aprovisionamento e
controlo operacional de matérias-primas e novos
projetos de governance de dados mestres e orga‑
nização de centros em SAP.

Miguel Ferreira Parreiras
do Carmo Silva (DSI)
Admitido em agosto 2017
Licenciatura em Engenharia Informática
Funções: desenvolvimento de tarefas no projeto
do DRE universal, realizando testes, correções e
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adaptações, tendo em vista a usabilidade da im‑
plementação da intranet, onde desempenha um
papel fundamental de acompanhamento, assim
como de suporte ao utilizador.

Heitor Hugo Guedes Amorim
(DSI)
Admitido em agosto 2017
Licenciatura em Engenharia Informática
Funções: assegurar atividades de programação,
participando em projetos de desenvolvimento de
produtos de segurança produzidos na INCM.

Direção de Sistemas de Informação, competin‑
do-lhe a elaboração de estudos, participação em
projetos, organização, direção e coordenação, nos
limites dos poderes de que está investido, das ati‑
vidades da direção que dirige.

João Pedro Barata de Sousa
(DEL)
Admitido em setembro 2017
Mestrado em Engenharia Eletrotécnica
Funções: técnico superior especialista, contrata‑
do para reforçar a Direção de Engenharia e La‑
boratórios, com vista a executar tarefas inerentes
ao funcionamento da Direção, nomeadamente na
manutenção dos sistemas informáticos que estão
integrados nos equipamentos fabris.

Pedro Miguel Mateus
Nogueira (UGF)
Admitido em agosto 2017
Licenciatura em Design e Produção Gráfica
Funções: técnico de impressão e artes gráficas,
contratado para laborar na Unidade Gráfica, para
participar em vários projetos com vista à melho‑
ria de produtividade e da eficiência dos processos
individuais na área da Impressão Gráfica.

Diogo de Trigueiros Pinção
Henriques Lopes (DSI)
Admitido em setembro 2017
Licenciatura em Engenharia Informática e
Computadores
Funções: contratado para coordenar e dirigir a

Miguel Pedro da Custódia
Conceição (DSI)
Admitido em outubro 2017
Licenciatura em Engenharia Informática e
Computadores
Funções: técnico superior especialista, contrata‑
do para reforçar a Direção de Sistemas de Infor‑
mação, onde irá participar nas fases de arranque
e desenvolvimento de novos projetos na área de
produção, nomeadamente na produção do Passa‑
porte Eletrónico Português, Título de Residência
Português, produção de vários documentos ofi‑
ciais eletrónicos para Cabo Verde e produção/
personalização de outros documentos «chip».
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ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS INCM
A ARINCM, como tem sido hábito, partilha os seus
eventos, com todos os seus associados e famílias
para que possamos recordar e reviver momentos
de cultura, e de sã camaradagem, onde discutimos
também o nosso futuro, tomando conhecimento
de assuntos da nossa vida social. É nesse âmbito,
que mais uma vez nos reunimos nos passados dias
15, 16 e 17 de setembro de 2017 no evento, “Des‑
cobrir a história judaica na história de Portugal”.
Explorando integralmente toda a dimensão da
história judaica, participámos numa visita às Ju‑
diarias com o início em Castelo de Vide, tendo
sido recebidos pelo consultor e ex-presidente da
Câmara da referida cidade, Sr. Carolino Tapadejo,
que nos acompanhou por toda a visita, para além
do nosso guia Dr. José Levy Domingos.
Avançámos para Castelo Branco e Belmonte, lo‑
calidade que ainda hoje tem uma comunidade
importante de judeus. Prosseguimos de seguida
para o Outeiro de S. Miguel e Guarda.
No segundo dia, estivemos em Trancoso, local
onde no século XV viviam cerca de 700 judeus –
visita ao centro histórico, em especial às ruas da
Alegria, Cavaleiros e Estrela, marcadas por uma
forte presença de vestígios religiosos, judaicos e
cristãos-novos.
Passando por Gouveia, visitou-se o Museu de
Arte Sacra (Arte & Memória).
Avançámos para Santa Marinha, tomando conta‑
to com a arquitetura judaica num meio rural/ in‑
dustrial e associado à assimetria da construção.
Seguiu-se Seia, onde a Associação de Reforma‑
dos da Imprensa Nacional-Casa da Moeda e al‑
gumas Universidades Seniores da região de
Lisboa participaram numa visita à «Herança Ju‑
daica» que teve lugar no Complexo Turístico da
Quinta do Crestelo, onde se pernoitou. Também
em Seia, se assistiu a outro momento de mui‑
to interesse, que foi a «Pisa das Uvas», propo‑
sitadamente organizada para estes visitantes.
O anfitrião foi o proprietário desta unidade,
Dr. Alberto Martinho que não deixou de mostrar
aos visitantes os seus dotes de tocador de concer‑
tina animando o momento. De salientar ainda que

uma corajosa senhora, diga-se, não hesitou em sal‑
tar para os balseiros onde as uvas foram pisadas,
com alegria e aplauso de todos os participantes.
No restaurante da mesma unidade turística, foi
confecionado um excelente jantar com produtos
locais, onde sobressaiu o Borrego da Serra da Es‑
trela, e as Papas de Carolo ou de Milho.
No terceiro dia, a visita começa no centro históri‑
co de Seia, seguindo para o Museu dos Curtumes,
em Vila Verde, local de tradição judaica.
Continuando, chegou-se a Cabanas de Viriato,
visitando o Solar do Cônsul de Portugal em Bor‑
déus, Aristides de Sousa Mendes.
Finalizámos o evento «Herança Judaica — Rota
das Judiarias» na Cidade de Nelas, almoçan‑
do no Restaurante Bem Haja com a presença do
Sr. Mário de Carvalho da Ponto por Ponto.
Dia 16 de dezembro é dia de celebrar o Almoço
de Natal/Ano Novo — 2017/2018, no restaurante
Hotel Sta. Maria — Alcobaça, antecedido de uma
paragem na vila da Malveira.
Visita gratuita/facultativa, ao Mosteiro de Alcobaça.
Contamos apresentar mais eventos através da re‑
vista Matriz antes do nosso habitual almoço de
aniversário, que esperamos realizar no dia 2 de ju‑
nho de 2018 (sábado).
Feliz Natal! Um Bom Ano Novo, repleto de saúde
para todos, são os nossos votos.
A Direção da ARINCM
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GRUPO DESPORTIVO
FESTA DO 30.º ANIVERSÁRIO
DO GRUPO DESPORTIVO
E CULTURAL DOS TRABALHADORES
DA IMPRENSA NACIONAL-CASA
DA MOEDA

© Anabela Carreira

R

ealizou-se no passado dia 14 de outubro a festa de aniversário
dos 30 anos de existência do GDCTINCM. O evento decorreu
no Auditório da Faculdade de Ciências que, com amplo espa‑
ço, acolheu os cerca de 200 sócios e familiares presentes na
festividade, sobrando lugares para os que, por razões várias,
não puderam estar presentes, apesar da vasta divulgação da
cerimónia, atempadamente e em várias plataformas e locais. Foi intenção
do Grupo dar voz aos colegas que, para além da atividade regular enquanto
funcionários da INCM, se dedicam nas suas horas de lazer a atividades no
âmbito da cultura, nomeadamente na área da música.
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Por volta das 15 horas, subiu ao palco o grupo de metais de que faz parte o
nosso colega de Direção, Rui Correia, da DAI. O grupo executou um con‑
junto de obras de que fizeram parte um medley dos Deep Purple, «The Final
Countdown» dos Europe, «I Feel Good» de James Brown, «In the Mood»
de Glenn Miller e «Fanfare for a Celebration» de Charles Michels. O Rui
Correia é diretor desportivo do GD, atleta das equipas de ténis de mesa e
atletismo, e nas suas horas vagas ainda tem tempo para se dedicar a vários
projectos musicais.
Aproveitando os intervalos e a instalação do equipamento para os grupos
musicais seguintes, foram sendo entregues distinções aos elementos que
se distinguiram ao serviço da coletividade, nomeadamente seccionistas e
treinadores. Pedro Canto recebeu o troféu conquistado pela equipa que foi
campeã de futebol de 11 na Liga B do campeonato organizado pela Sideline.
Também a taça que o distinguiu como melhor treinador da prova foi-lhe
entregue pelo diretor desportivo. Paulo Cota e Cristiano Ferreira representa‑
ram toda a equipa na impossibilidade de alguns atletas estarem presentes.
Foi então a vez de Ana Morais receber a distinção enquanto atual seccionis‑
ta do atletismo e José Abreu enquanto antigo seccionista da modalidade e
ainda atleta no ativo. Vítor Carvalho recebeu a distinção enquanto atleta e
seccionista do ténis de mesa, e Amorim Ferreira recebeu a medalha pelo tra‑
balho desenvolvido enquanto seccionista e atleta do BTT/ciclismo. António
Serra recebeu igual distinção enquanto monitor e seccionista do Tai Chi.
Ao mesmo tempo decorriam as atividades infantis no espaço exterior do au‑
ditório. Espetáculos de magia, animação com mascotes da Patrulha Pata e o
Panda, piratas, uma animada caça ao tesouro e ainda uma piscina de bolas
para os mais pequeninos faziam efervescer a área com gargalhadas e gritos.
Houve ainda tempo para um lanche oferecido a todas as crianças.
Seguiu-se a atuação da banda rock The Dust, com a participação de Paulo
Urbano de Carvalho, da DEL, na bateria. O trio de que ainda fazem par‑
te João Silva, na guitarra, e André Cabrita, no baixo e voz, aqueceu a sala
com o seu reportório de música rock sem rodeios.
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Seguiu-se o intervalo e a ocasião de distinguir os concorrentes do Concurso
Fotográfico que a coletividade realiza anualmente. Este ano os temas eram
as atividades do próprio GDCTINCM e o tema livre que permite aos sócios
exprimirem-se sem constrangimentos. A Ana Isabel Ferreira Marques re‑
cebeu o 1.º prémio no tema Atividades do Grupo, bem como o prémio atri‑
buído ao melhor conjunto de fotos a concurso, nos dois temas. Maria Hele‑
na Sousa arrecadou o 1.º prémio do Concurso, no tema livre, bem como o
2.º prémio, no tema atividades do Grupo. Ana Isabel José recebeu o 2.º pré‑
mio para o tema livre, sendo ainda distinguida com o prémio da votação
online realizada pelos associados.
Chegou a vez da atuação da Ana Filipa César, da UCO. A Ana já tinha tido
oportunidade de representar o GD no Festival da Canção do Inatel, em 2015.
Fora distinguida com um brilhante 2.º lugar. A Ana, que acabou de lançar o
seu primeiro álbum Ruas da minha Lisboa, trouxe-nos o fado, acompanhada
à guitarra por Paulo Ferreira e à viola por Gerónimo Mendes. A empatia com
os sócios presentes foi imediata e as suas interpretações foram amplamente
aplaudidas.
© Anabela Carreira

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

© Anabela Carreira

Durante o último intervalo, foram distinguidos os antigos presidentes e di‑
rigentes do GDCTINCM: António Anjos, o seu primeiro presidente e que
já vinha fazendo parte das anteriores direções do Grupo Desportivo e Re‑
creativo do Pessoal da Imprensa Nacional; e António Serra, o segundo presi‑
dente da coletividade, homem multifacetado, que foi atleta, entre outras, nas
modalidades de andebol e futebol. Foi também o dinamizador da atividade
de Tai Chi Chuan, sendo instrutor durante muitos anos. Continua em plena
atividade, estando a modalidade interrompida devido à degradação das ins‑
talações do edifício da Rua da Rosa, onde decorriam as aulas. Por fim, foi en‑
tregue uma distinção a José Bandeira, o último presidente antes da tomada
de posse da atual Direção, presidida por Miguel Palma. Rogério Corrêa re‑
cebeu uma distinção pelo longo trabalho desenvolvido como membro do
Conselho Fiscal. Eugénia Ferreira foi distinguida também pelo valioso tra‑
balho desempenhado enquanto tesoureira da colectividade durante lon‑
guíssimos anos. Houve ainda tempo para um reconhecimento ao apoio que
a INCM tem prestado ao Grupo, com a entrega de uma medalha recebida
simbolicamente pelo Conselho de Administração, na pessoa do Engenheiro
Gonçalo Caseiro.
Por fim a aguardada atuação dos One Vision, banda de tributo aos Queen,
da qual faz parte o nosso colega Jorge Sousa, da DSI. Uma banda com um
longo historial de 11 anos na estrada e que regularmente atua por todo o
País. A noite aqueceu com temas sobejamente conhecidos e com o vocalista,
Alex VanTrue, Jorge Sousa, Zé Fusco e Mário Duarte a brilharem.
Era tempo de começar a desmontar «a máquina» que serviu de suporte ao
espetáculo. Tudo tinha começado no dia anterior com a montagem do equi‑
pamento, ensaios das bandas e muito empenho de toda a Direção. O resulta‑
do final foi o prazer de dar voz aos nossos colegas, distinguir aqueles que se
empenharam em trazer o GD até aos dias de hoje, respeitando o passado e
projetando a coletividade no futuro. E essa mesma satisfação foi partilhada
por todos!

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

BREVES
A OBRA DE JORGE MOLDER
INAUGURA A SÉRIE PH.
Jorge Molder, o primeiro volume da Série Ph.,
dedicada a fotógrafos portugueses contemporâ‑
neos, foi apresentado, no dia 28 de novembro, na
Biblioteca da Imprensa Nacional.
As páginas do livro percorrem a carreira do fotógra‑
fo, iniciada nos anos 70, incluindo alguns inéditos e
um texto assinado por José Bragança de Miranda.
A Série Ph. é uma coleção de monografias de fo‑
tógrafos portugueses contemporâneos, bilingue,
que pretende dar a conhecer a obra dos autores,
com textos de especialistas, apresentando os ter‑
ritórios expandidos e múltiplos da Fotografia.

FESTA DO LIVRO EM BELÉM
As edições Imprensa Nacional estiveram presen‑
tes na Festa do Livro em Belém, que se realizou
entre os dias 21 e 24 de setembro nos Jardins do
Palácio Nacional de Belém.
Nesta Festa, que celebra os editores nacionais e
os autores de língua portuguesa, a Imprensa Na‑
cional disponibilizou diversos títulos do seu ca‑
tálogo editorial com descontos que chegaram até
aos 50 %.
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HÁ MAIS 10 EDIÇÕES INCM RECOMENDADAS
PELO PLANO NACIONAL DE LEITURA
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2 7

O Plano Nacional de Leitura incluiu 10 novos tí‑
tulos editados pela INCM na sua lista de obras
recomendadas:
Sou o Lince Ibérico — O Felino Mais Ameaçado do
Mundo, com texto de Maria João Freitas e ilustra‑
ções de Tiago Albuquerque e Nádia Albuquerque;
Cara ou Coroa? Pequena História da Moeda,
com texto de Ricardo Henriques e ilustração de
Nicolau;
José Saramago — Homem-Rio, com texto de Inês
Fonseca Santos e ilustração de João Maio Pinto;
O Essencial sobre Charles Chaplin, de José‑
-Augusto França;
O Essencial sobre Pablo Picasso, de José-Augusto
França;
Humberto Delgado — Coragem, Determinação,
Reconhecimento, de Frederico Delgado Rosa;
Vou ao Teatro Ver o Mundo, de Jean-Pierre Sarra‑
zac, com tradução de Alexandra Moreira da Silva
e ilustração de Abigail Ascenso;
Poesia Completa, de Mário Dionísio;
Estrada Nacional, de Rui Lage;
Almeida Garrett — O Homem e a Obra, de Clara
Moura Soares e Maria João Neto.

8
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A VOZ DOS POETAS CONTINUA A OUVIR-SE
NA BIBLIOTECA DA IMPRENSA NACIONAL

APRESENTAÇÃO DO LIVRO TRILOGIA
DO OLHAR, DE JOSÉ GARDEAZABAL

«A Voz dos Poetas» fez-se ouvir novamente na
Biblioteca da Imprensa Nacional, no dia 9 de
outubro, com a leitura de poesia de Camilo
Pessanha por Lia Gama e Jorge Silva Melo, e no
dia 13 de novembro, com a leitura de poemas de
Fernando Lemos, por Jorge Silva Melo.
O ciclo de leituras de poesia A Voz dos Poetas
tem entrada livre e resulta de uma parceria entre
os Artistas Unidos e a Imprensa Nacional-Casa da
Moeda.

No dia 30 de outubro, ao final da tarde, a Bibliote‑
ca da Imprensa Nacional acolheu a apresentação
de Trilogia do Olhar, volume de teatro da auto‑
ria de José Gardeazabal e um dos mais recentes
títulos da Biblioteca de Autores Portugueses.
A apresentação da obra, que reúne as peças Televisão, Regras Para Fotografar Animais e Cinema
Mudo, contou com os comentários de Jorge Sil‑
va Melo e com a leitura de textos pelos Artistas
Unidos.
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DIÁRIO DA REPÚBLICA GANHA COR
A partir do dia 27 de julho, determinados elemen‑
tos gráficos, tais como quadros, mapas, emble‑
mas, modelos, sinais ou outros gráficos de natu‑
reza análoga, podem ser objeto de publicação a
cores no Diário da República Eletrónico (DRE).
Esta evolução nos conteúdos e funcionalidades da
edição eletrónica do Diário da República foi de‑
terminada pelo Despacho Normativo n.º 5/2017,
publicado na 2.ª série do jornal oficial, conside‑
rando que a cor constitui um elemento que acar‑
reta uma dimensão acrescida e uma melhorada
comunicação visual.
O Edital n.º 522/2017, da Capitania do Porto de
Faro, publicado no dia 27 de julho na 2.ª série do
Diário da República, é o primeiro diploma legal a
incluir elementos gráficos coloridos.

COMEMORAÇÃO DOS 20 ANOS
DO DIÁRIO DA REPÚBLICA ELETRÓNICO
Os 20 Anos do Diário da República Eletrónico fo‑
ram assinalados, no dia 11 de julho, na Biblioteca
da Imprensa Nacional, onde teve lugar uma ses‑
são evocativa e a apresentação do livro O Essencial sobre o «Diário da República», de Guilherme
d’Oliveira Martins.
Ao publicitar os atos que regem a vida da socie‑
dade portuguesa, o Diário da República Eletrónico (DRE) traduz, hoje em dia, um serviço públi‑
co indispensável ao exercício pleno da cidadania,
constituindo um meio privilegiado de acesso uni‑
versal à lei, contribuindo assim para reforçar o Es‑
tado de Direito.
Atualmente, o Diário da República é disponibili‑
zado, de forma universal e gratuita, exclusivamen‑
te via Internet, oferecendo aos cidadãos conteú‑
dos e funcionalidades que complementam atos
jurídicos publicados, designadamente, jurispru‑
dência, legislação consolidada sem valor legal,
trabalhos preparatórios das Leis (Parlamento),
análise jurídica efetuada pela DIGESTO, tradutor
jurídico, entre outros.

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

LANÇAMENTO DA MOEDA COMEMORATIVA
DOS 150 ANOS DA SEGURANÇA PÚBLICA

CONTRASTARIA DE GONDOMAR VAI MUDAR
‑SE PARA O GOLDPARK

A moeda corrente comemorativa dos 150 Anos da
Segurança Pública foi apresentada no Salão No‑
bre da Direção Nacional da Polícia de Segurança
Pública (PSP), em Lisboa, no dia 13 de julho.
A cerimónia de lançamento da moeda foi um dos
eventos realizados no âmbito das comemorações
dos 150 Anos da PSP e contou com a participa‑
ção da Secretária de Estado Adjunta e da Admi‑
nistração Interna, Isabel Oneto, do Diretor Nacio‑
nal da PSP, Superintendente-Chefe Luís Farinha,
e do Presidente do Conselho de Administração da
INCM, Rui Alvarez Carp.
A moeda, da autoria de José de Guimarães, um
dos mais reconhecidos artistas plásticos nacio‑
nais, possui o valor facial de 2 euros e é, na sua
versão de acabamento especial proof, a primeira
moeda corrente pintada a ser emitida em Portugal.
Esta moeda conta com uma emissão limitada a
500 mil exemplares com acabamento normal,
10 mil com acabamento BNC (brilhante não cir‑
culada) e 10 mil com acabamento proof (prova
numismática).

No dia 21 de julho, a Imprensa Nacional-Casa da
Moeda (INCM) e a Câmara Municipal de Gondo‑
mar (CMG) assinaram um protocolo que prevê
mudança das atuais instalações da Contrastaria
de Gondomar para as instalações do Goldpark, o
parque tecnológico instalado naquele município.
«Parece que em cima daquela mesa está apenas
um conjunto de papéis. Porém, eles representam
três árduos anos de trabalho que tornaram possí‑
vel este acordo», sublinhou o presidente do muni‑
cípio de Gondomar, Marco Martins, no momento
da assinatura.
De acordo com o Vereador Carlos Brás, responsá‑
vel pelo pelouro do Desenvolvimento Económico
e Empreendedorismo, a Contrastaria de Gondo‑
mar vai ocupar um «espaço bem servido de aces‑
sos e estacionamentos e cujas necessidades espe‑
ciais de segurança estão totalmente satisfeitas».
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EDIÇÕES IMPRENSA NACIONAL NA FEIRA
DO LIVRO DO PORTO

OFICINAS DE ESCRITA CRIATIVA E LEITURA
INCLUSIVAS

As edições Imprensa Nacional estiveram presen‑
tes na Feira do Livro do Porto, que se realizou,
de 1 a 17 de setembro, nos Jardins do Palácio de
Cristal.
Este ano, a Feira do Livro do Porto prestou ho‑
menagem à escritora portuense Sophia de Mello
Breyner Andresen e, além dos habituais lança‑
mentos e apresentações de livros, ofereceu uma
programação diversificada, com debates, sessões
de spoken word, encontros com escritores, um ci‑
clo de cinema, exposições, teatro e música.
Entre essa vasta oferta cultural, destacamos a
apresentação do livro Contra Mim Falo, que reú‑
ne poesia de Vasco Gato, por Jorge Reis-Sá, no
Auditório da feira do Livro do Porto no dia 9 de
setembro.
No mesmo dia, destaque ainda para a oficina de
escrita criativa Antónia Ferreira — A Desenhadora
de Paisagens, dirigida a crianças e jovens dos 8
aos 14 anos, sob orientação de Inês Barbosa, que
teve lugar no espaço da Imprensa Nacional (pavi‑
lhões 9 e 10).

Nos dias 7, 14 e 21 de novembro, o livro Almada
Negreiros – Viva o Almada, Pim! serviu de pre‑
texto para três oficinas de escrita criativa muito
especiais e gratificantes, realizadas em parceria
com a Associação de Paralisia Cerebral de Coim‑
bra, na Quinta da Conraria.
Igualmente gratificante foi a oficina de escrita
criativa que teve lugar na Escola Rainha Santa,
também em Coimbra, no dia 29 de novembro, a
partir do livro Fernando Pessoa — O Menino que
era Muitos Poetas, que serviu de pretexto para os
alunos que integram o programa de educação es‑
pecial desenvolverem a sua criatividade e capaci‑
dade de escrita.
Destaque ainda para a oficina de leitura/represen‑
tação realizada, no dia 27 de outubro, no Ateneu
de Coimbra, onde os idosos do Centro de Dia
25 de Abril tiveram oportunidade de trabalhar o
Auto da Barca do Inferno, de Gil Vicente.
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MARCA DE RESPONSABILIDADE NA HORA
A partir do dia 7 de julho, a INCM passou a dis‑
ponibilizar, através da sua loja online, um catá‑
logo de desenhos de marcas de responsabilida‑
de previamente aprovados, tornando assim mais
simples e célere o procedimento de aprovação do
punção de responsabilidade previsto no artigo
28.º do RJOC.
Note-se que, para cumprir todos os requisitos
legais, os artigos com metal precioso devem ter
obrigatoriamente apostas a marca de responsabi‑
lidade, que identifica o responsável pela sua co‑
locação no mercado, e a marca de contraste, que
garante o toque legal, de forma a assegurar a ne‑
cessária proteção do consumidor e a concorrên‑
cia leal entre os diferentes agentes económicos.
A aquisição do desenho da marca de responsabi‑
lidade não invalida o cumprimento das restantes
fases do procedimento de aprovação do punção
de responsabilidade, ou seja, para a aprovação do
punção de responsabilidade, deve o titular do de‑
senho submeter o mesmo juntamente com os res‑
tantes elementos instrutórios.
O requerimento para aprovação do punção de
responsabilidade pode ser submetido presen‑
cialmente em qualquer uma das contrastarias da
INCM ou por correio eletrónico.

CASA DA MOEDA E IMPRENSA NACIONAL
MOSTRAM A SUA ARQUITETURA
No dia 23 de setembro, a INCM voltou a abrir as
suas portas ao público, naquela que foi a 6.ª edi‑
ção do Open House Lisboa, uma iniciativa que dá
a conhecer os espaços mais emblemáticos da ca‑
pital sob o ponto de vista cultural e arquitetónico.
Os edifícios da Imprensa Nacional e da Casa da
Moeda, ambos classificados como monumentos
de interesse público, acolheram cerca de 300 vi‑
sitantes, que tiveram oportunidade de ficar a co‑
nhecer, não só a arquitetura, mas também as di‑
ferentes atividades que se desenvolvem em cada
um destes espaços.
O Open House é um evento internacional do qual
fazem parte mais de 35 cidades em todo o mundo
marcadas pela excelência da sua arquitetura, tais
como Barcelona, Londres, Nova Iorque ou Roma.
Este ano, a Trienal de Arquitectura de Lisboa,
entidade responsável pela organização do Open
House na capital portuguesa, convidou as arqui‑
tetas Catarina e Rita Almada Negreiros para co‑
missariar o evento, que, após o interregno de um
ano, voltou a incluir os edifícios da Casa da Moe‑
da e da Imprensa Nacional nos cerca de 70 espa‑
ços visitáveis, gratuitamente, durante o fim de se‑
mana de 23 e 24 de setembro.
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SEMINÁRIO PERMANENTE DE ESTUDOS
GLOBAIS
As sessões do Seminário Permanente de Estudos
Globais, iniciativa organizada pela INCM e pela
Universidade Aberta (UAB) no âmbito da cátedra
Infante Dom Henrique para os Estudos Insulares
Atlânticos e a Globalização (CIDH/UAB), con‑
tinuam a suceder-se na Biblioteca da Imprensa
Nacional.
Na sessão X, realizada no dia 10 de julho, o ora‑
dor convidado foi o Professor Onésimo Teotó‑
nio Almeida, da Universidade de Brown (EUA),
que apresentou o tema «Haverá uma ética para
a idade global? Possibilidades, dúvidas e alguns
condicionamentos».
No dia 13 de setembro, na sessão XI, foi a vez de
ouvir o Professor Adriano Moreira falar sobre
«Conciliar o Mundo» e, no dia 10 de outubro, na
sessão seguinte, o Professor Alberto Vieira (Cen‑
tro de Estudos de História do Atlântico), que apre‑
sentou o tema «Será o arquipélago da Madeira no
século XV a primeira etapa da globalização?».
A sessão XIII realizou-se a 17 de novembro e con‑
tou com a participação de Manuel de Novaes
Cabral, Presidente do Instituto dos Vinhos do
Douro e do Porto, que apresentou o tema «O Vinho
do Porto: marca identitária global».

ILUSTRADORES DO LIVRO
SOU O LINCE-IBÉRICO
DISTINGUIDOS NO AMADORA BD
Tiago e Nádia Albuquerque conquistaram o pré‑
mio Melhor Ilustrador Português de Livro Infan‑
til, atribuído pelo júri do Festival Internacional de
Banda Desenhada Amadora BD, com o livro Sou o
Lince-Ibérico, o Felino Mais Ameaçado do Mundo.
Esta é a segunda distinção atribuída aos ilustra‑
dores de Sou o Lince-Ibérico, uma edição Museu
Casa da Moeda, em parceria com a editora Pato‑
-Lógico, que já haviam conquistado a menção es‑
pecial do Prémio Nacional de Ilustração, em ju‑
nho deste ano.
Com textos de Maria João Freitas e supervisão da
bióloga Luísa Ferreira Nunes, Sou o Lince-Ibérico
procura sensibilizar a sociedade, em especial o
público mais jovem, para as causas ecológicas, da
biodiversidade e da proteção do ambiente.
A obra ilustrada por Tiago Albuquerque e Nádia
Albuquerque possui também uma componente
solidária, contribuindo com parte da sua receita
para o Fundo para a Conservação da Natureza e
da Biodiversidade.

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

AGENDA
11 JAN
CONCERTO ORQUESTRA
METROPOLITANA
DE LISBOA

Concerto de música de
câmara Impressionismos:
Debussy, Freitas
Branco, interpretado
por solista da Orquestra
Metropolitana de Lisboa.
Biblioteca da Imprensa
Nacional |18h30

2-4 FEV
WORLD MONEY FAIR 2018

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

