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EDITORIAL

Hoje, dia 4 de julho, comemoramos 48 anos da Imprensa Nacional‑Casa da Moeda, 
uma data que não traduzindo a longa história das instituições que dão origem à 
nossa Empresa, tem o valor simbólico de representar sua união. E se a união é um 
valor que muito preservamos e que vale sempre a pena comemorar, no momento 
que vivemos hoje, fortemente marcado pelas distâncias físicas, tem um significado 
muito especial e que quero, antes mais, assinalar.  
Desde Março que todas as empresas, públicas ou privadas, viveram e vivem ainda 
um período sem precedentes. É provável que todas tenham vivido momentos de 
tensão, questionando‑se sobre o que fazer e qual a melhor forma de ultrapassar 
os constrangimentos e de responder aos desafios suscitados por uma pandemia à 
escala global.
No nosso caso, a resposta foi dada voltando aos nossos valores. Para perceber 
melhor que valores são esses, basta recordar que a Imprensa Nacional foi a primeira 
empresa no País, sem a lei a obrigar, a criar uma jornada de trabalho de 8 horas. 
Foi também pioneira na criação de caixas de previdência para trabalhadores e suas 
famílias. Podemos assim concluir que as pessoas são um dos pilares primordiais 
da INCM, por isso a nossa primeira preocupação foi proteger a saúde dos nossos 
trabalhadores e respetivas famílias. 
Depois, é preciso lembrar que, mesmo nas condições mais adversas, nunca 
deixámos de desempenhar o nosso papel, contribuindo sempre para o melhor 
funcionamento da sociedade. Voltando à história: o jornal oficial, hoje Diário 
da República, tal como o conhecemos, atravessou guerras, diversos regimes, outras 
crises sanitárias, e nunca deixou de ser publicado, tal como agora.
Durante o período de quarentena, todos os dias, continuaram a ser produzidos 
cartões de cidadão, passaportes, selos de tabaco, selos de bebidas alcoólicas, cartões 
tacógrafos para motorista de pesados, crachás das polícias, selos que sinalizam que 
uma bomba de gasolina foi verificada pelo ISQ, entre centenas de outros produtos. 
Concluímos, portanto, que a segurança e a excelência das nossas operações são 
também valores que nos norteiam, e que estão na base de uma instituição de 
confiança, essencial para a sociedade.
Mas não nos limitámos a desempenhar o nosso papel e a executar as nossas 
diferentes atividades, quisemos ir mais além, assumindo a nossa responsabilidade 
social e contribuindo para uma sociedade mais sustentável, mais justa, mais 
solidária. Doámos cinco ventiladores a hospitais do SNS e, como a sociedade 
precisava de equipamentos de proteção individual, adaptámos a nossa linha 
produtiva e criámos um banco de voluntariado entre os trabalhadores para produzir 
viseiras nas nossas impressoras 3D. Disponibilizámos também, de forma gratuita, 
mais de 100 livros em formato digital, que foram descarregados a partir do nosso 
site por mais de 200 mil pessoas.
E porque somos inovadores desde a nossa origem, não parámos de investir na 
criação do nosso próprio futuro. Temos nas universidades portuguesas cerca de 
80 investigadores em projetos nossos, estamos a criar o nosso próprio algoritmo 
de reconhecimento facial, por exemplo, e temos uma patente mundial para uma 
tecnologia de selos biodegradáveis não copiáveis, entre muitos outros exemplos. 
A Inovação faz, e continuará a fazer, parte do nosso ADN. 
Hoje, data em que celebramos mais um aniversário da INCM estamos, mais do 
que nunca, conscientes dos nossos valores, dos nossos compromissos e dos nossos 
propósitos.  
Estamos juntos e fazemos parte do amanhã. Parabéns à INCM, parabéns a todos os 
que estão connosco nesta aventura que está a ser o ano de 2020. E obrigado. 

— Gonçalo Caseiro. Presidente do Conselho de Administração

https://youtu.be/pdDicOM8EGo
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RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE

E
ncontra‑se disponível na Intranet e no site da empresa o Relatório 
de Sustentabilidade 2019 da INCM, ao qual fazemos um convite 
à leitura.
Além de relatar a atividade, destacar projetos e iniciativas e, ain‑
da, dar conhecimento dos principais resultados da nossa empresa, 
sendo, portanto, o reflexo do trabalho e empenho de todos quan‑

tos nesta casa trabalham, o documento apresenta o Desafio Estratégico de 
Sustentabilidade da INCM em todas as suas dimensões de forma integrada: 
económica, ambiental, cultural e social. 
O Desafio Estratégico de Sustentabilidade traduz‑se nas 7 Orientações 
Estratégicas da INCM, prosseguidas durante o último triénio, pelo que exis‑
te um capítulo dedicado a cada uma delas, onde podemos ficar a conhe‑
cer melhor a nossa empresa e aquilo que fazemos, bem como de que forma 
respondemos paralelamente aos tópicos materialmente relevantes para to‑
das as partes interessadas e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) das Nações Unidas (ONU).
O Relatório de Sustentabilidade da INCM, à semelhança dos de outras gran‑
des empresas, foi elaborado respeitando as Normas GRI (Global Reporting 
Initiative), mas, na verdade, é mais do que um mero instrumento de reporte: 
é um meio de comunicação e marketing da empresa. 

RE
DE SUSTENTA
BILIDADE

LATÓ
RIO
2019
O valor da segurança
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O valor da segurança
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NOVA ESTRUTURA ORGÂNICA

A 
pandemia causada pela COVID‑19 introduziu mudanças pro‑
fundas no dia‑a‑dia das pessoas e das empresas. Também a 
INCM se confrontou com desafios impensáveis há apenas 
quatro meses atrás.
A INCM soube dar uma resposta adequada aos tempos de 
emergência e de calamidade, pensando a saúde como priori‑

dade absoluta, e, de forma gradual, sem descurar a segurança, tem vindo a 
retomar os seus ciclos produtivos. Porém, é necessário ir mais longe e ajus‑
tar a organização interna da empresa à atual conjuntura.
Assim, de forma a dar continuidade à aposta na inovação e na internaciona‑
lização da empresa, uma empresa que ambiciona ser, cada vez mais, parceira 
e integrada na cadeia de valor dos seus clientes, sendo, em simultâneo, mais 
ativamente participante na economia circular, o Conselho de Administração 
da INCM aprovou, com efeitos a  15 de junho de 2020, a seguinte estrutura 
orgânica:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA

CISO DAI
Coordenador
de Segurança
de Informação

Direção 
de Auditoria Interna

DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIO UNIDADES PRODUTIVAS CENTRO CORPORATIVO

LAB DCO DCE UGF USD UMD DPR DPG
Laboratório 
de Inovação 

e Desenvolvimento

Direção 
Comercial

Direção  de Canais 
e Empresarial

Unidade Gráfica
de Segurança

Unidade 
de Segurança Digital

Unidade 
de Moeda

Direção 
de Processos, Risco

e Compliance

Direção  
de Planeamento  

e Controlo  de Gestão

UNIDADES DE NEGÓCIO AUTÓNOMAS SUPORTE ÀS OPERAÇÕES SUPORTE À ORGANIZAÇÃO

UCF UEC UPO DME SLG SLI DDP DCF DJU
Unidade 

das Contrastarias  
e de Fiscalização

Unidade 
de Edição e Cultura

Unidade 
de Publicações 

Oficiais

Direção 
de Manutenção

e Engenharia

Serviço  
de Logística

Serviço 
de Laboratório

Industrial

Direção  
de Desenvolvimento 

de Pessoas

Direção 
de Contabilidade

e Finanças

Direção 
de Serviços

Jurídicos

DSI DCP DMO SSI DCR
Direção 

de Sistemas 
de Informação

Direção 
de Compras

Direção  
de Manutenção,  

Obras
e Apoio Geral 

Serviço 
de Segurança

Interna

Direção  
de Comunicação  

e Relações  
Institucionais
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PRÉMIO IN3+

Um Milhão para a Inovação

N
o dia 31 de janeiro, no Museu do Dinheiro, em Lisboa, teve lu‑
gar a sessão de lançamento do Prémio IN3+, que este ano con‑
ta com um milhão de euros para distinguir ideias inovadoras 
para novos processos, serviços ou produtos da empresa, apre‑
sentadas pelos investigadores das entidades que integram a 
Rede Inovação INCM.

A sessão, conduzida pelo jornalista Pedro Pinto, iniciou com uma interven‑
ção do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, à 
qual se seguiu uma mesa redonda sobre Cultura de Inovação e um discur‑
so do Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza 
Vieira, a concluir a apresentação do Prémio.
Houve ainda lugar a uma pequena mostra de projetos e soluções inovadoras 
da empresa — INCMLab Experience — onde os participantes tiveram opor‑
tunidade de contactar com algumas das soluções decorrentes de projetos 
de I&D já colocadas no mercado, como é o caso da tecnologia UniQode, in‑
troduzida no Documento Único Automóvel e no Selo de Tabaco português.
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Os investigadores que integram a Rede de Inovação da INCM podem con‑
correr ao Prémio IN3+ com projetos e ideias, enquadradas na missão e visão 
da empresa, nas áreas das Novas Tecnologias e Elementos de Segurança, 
das Tecnologias da Informação e da Comunicação, dos Novos Produtos e 
Serviços, da Otimização e Melhoria de Processos Produtivos e dos Novos 
Modelos de Negócio e Comunicação Digitais.
O prazo para apresentação de propostas terminava no dia 31 de março. 
No entanto, face ao contexto de incerteza e imprevisibilidade imposto pela 
COVID‑19, este prazo, assim como as datas das fases subsequentes (ava‑
liação e apresentação pública das ideias premiadas), foi adiado por tempo 
indeterminado, mas que será comunicado sempre com uma antecedência 
mínima de um mês.
As propostas a concurso serão avaliadas por um júri composto por Maria Manuel 
Leitão Marques (professora universitária e deputada no Parlamento Europeu), que 
preside, José Ramalho Fontes (professor universitário e presidente da AESE), Elvi‑
ra Fortunato (professora universitária e vice reitora da Universidade Nova de Lis‑
boa), João Tiago Silveira (advogado e professor universitário), Pedro Pinto ( jorna‑
lista e professor universitário) e Sílvia Garcia (responsável do INCMLab).



BOLETIM INTERNO • IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A.  9

ENTREVISTA ECO + INCM LAB

Sílvia Garcia: «Antecipar o futuro é um dos 
grandes objetivos da INCM»

A 
aposta na inovação permite à Imprensa Nacional‑Casa da 
Moeda antecipar necessidades e assumir um papel mais com‑
petitivo e internacional, como explica Sílvia Garcia, responsá‑
vel do INCM Lab. 
A inovação faz parte do ADN da Imprensa Nacional‑Casa da 
Moeda (INCM) e é neste eixo que se materializa o INCM Lab, 

um departamento focado na modernização de processos, técnicas e intro‑
dução de novos produtos nos ramos de atuação da INCM, nomeadamente, 
Documentos de Identificação, Identificação Digital, Autenticação, Rastrea‑
bilidade e Proteção de Marca, Serviços e‑Gov, Fabrico e Cunhagem de Moe‑
da e Eficiência Interna.

Sílvia Garcia, responsável 
INCM Lab
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Sílvia Garcia, responsável pelo INCM Lab, explica qual tem sido a estratégia 
adotada, os projetos que têm sido desenvolvidos com sucesso internacional, 
bem como o lançamento do Prémio IN3+, que já vai este ano na 3.ª edição.

A inovação é um fator estratégico da INCM. Como tem sido 
desenvolvida esta estratégia?

Antecipar o futuro é um dos grandes objetivos da INCM e, nesse 
sentido, começámos a criar internamente os alicerces para sermos 
um player de destaque no campo da inovação nacional e internacio‑
nal. Desde 2016, que temos vindo a investir também para colocar a 
inovação ao serviço da comunidade, aproximando investigadores, 
comunidade académica e indústria, apoiando a concretização de 
projetos disruptivos.
Criámos uma área designada INCM Lab dedicada à Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação (I&DI) ao mesmo tempo que assegu‑
ra o acordo do acionista para investir anualmente 1 % do seu volu‑
me de negócios, cerca de um milhão de euros, em projetos desta 
natureza.

Em que medida é que a forte aposta no pilar da inovação tem 
contribuído para o desenvolvimento da INCM?

A aposta na inovação permite‑nos, em primeiro lugar, concretizar a 
nossa visão, antecipando necessidades e tendências nas áreas em 
que atuamos: emissão de cartões de cidadão, passaportes, selos de 
autenticidade, segurança digital e cunhagem de moeda de coleção 
(numismática). Por outro lado, esta aposta também nos possibilita 
intervir em novos mercados, produtos e serviços, onde assumimos 
cada vez mais um papel competitivo principalmente a nível inter‑
nacional, através do aumento da sua atuação na cadeia de valor e 
diminuição da dependência de soluções de terceiros.
O facto de sermos proprietários de patentes relacionadas com tec‑
nologias inovadoras é também uma porta aberta para a interna‑
cionalização, sendo que o mercado externo representa atualmente 
uma grande fatia da nossa carteira de clientes.

«Temos estado a desenvolver várias tecnologias 
disruptivas a nível internacional como é o caso da 
tecnologia UniQode, um sistema de validação, que 
à primeira vista poderá lembrar um QR CODE, mas 
que é muito mais do que isso.»

Sílvia Garcia, responsável INCM Lab
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Consegue descrever como funciona o ecossistema de inovação?
O INCM Lab tem a missão de assegurar que todo o processo de 
inovação é desenvolvido de acordo com as necessidades comerciais 
e industriais da INCM, colaborando de uma forma estreita com as 
áreas produtivas e de engenharia da empresa. Os projetos de inova‑
ção podem ser resultado de uma necessidade interna da empresa, 
da colaboração com os parceiros da Rede de Inovação.
De acordo com a vigilância científica e tecnológica externa e in‑
terna feita pelo INCM Lab, um projeto pode ser criado já com uma 
finalidade específica, casos em que o processo criativo e tecnológi‑
co é efetuado por nós, sempre em colaboração com a nossa Rede 
de Inovação, ou de uma forma mais espontânea. Exemplo disso é o 
Prémio IN3+ que convida os investigadores a apresentarem as suas 
ideias de uma forma mais aberta.
A Rede de Inovação da INCM baseia‑se no trabalho em parceria 
com universidades, laboratórios, centros tecnológicos e de inves‑
tigação, startups e outras entidades, visando a partilha de conheci‑
mento, vigilância e previsão tecnológica e networking entre os di‑
ferentes intervenientes e, consequentemente, a geração de valor e 
económico e/ou social relevante.

A INCM tem desenvolvido vários projetos de inovação pioneiros a nível 
mundial. Pode falar-nos um pouco desses projetos?

Temos estado a desenvolver várias tecnologias disruptivas a nível  
internacional como é o caso da tecnologia UniQode, um sistema de 
validação, que à primeira vista poderá lembrar um QR CODE, mas 
que é muito mais do que isso. É um sistema que alia as componen‑
tes de rastreabilidade e autenticação, codificando vários elementos 
de segurança presentes, por exemplo, em documentos de identifica‑
ção ou selos de segurança. Já existem no mercado produtos com o 
UniQode introduzido, como o Documento Único Automóvel (DUA) 
ou os selos fiscais do tabaco. Este sistema tem ainda a capacidade 
de explorar as componentes estética e de design, aliados ao marke-
ting e à comunicação com o cidadão e consumidor.
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A tecnologia UniQode já está implementada no Documento Único Automóvel e os selos fiscais do 
tabaco.

Outros dois ótimos exemplos que estão em desenvolvimento, o 
Papel Secreto, que foi o projeto vencedor da 1.ª edição [do Prémio 
IN3+], liderado pela Professora Doutora Elvira Fortunato, e o ATLAS 
(Autonomous Transport for Logistic Automatic System), um proje‑
to de robótica colaborativa levado a cabo pela equipa do Professor 
Doutor José Barata, vencedor da 2.ª edição.
O Papel Secreto tem como mote «Dar inteligência ao papel», ou 
seja, o papel interage connosco! O seu principal objetivo é aumen‑
tar o rastreio e segurança de produtos e documentos, tais como 
documentos de identificação, passaportes, suportes de comunica‑
ção e marketing, saúde, entre outros. Atualmente, este projeto encon‑
tra‑se em desenvolvimento no laboratório colaborativo AlmaScien‑
ce, recentemente criado, em conjunto com a Navigator, Fraunhofer, 
a Universidade Nova de Lisboa e o Centro de Diagnósticos Clínicos 
Clara Saúde. Este laboratório visa criar conceitos inovadores e sus‑
tentáveis que promovam a criação de novas tecnologias e produtos 
baseados na tecnologia do papel inteligente.

https://premioin3mais.pt/edicoes-anteriores/
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Papel Secreto foi o projeto vencedor da 1.ª edição do Prémio IN3+ promovido pelo INCM Lab.

O ATLAS baseia‑se na criação de um sistema, baseado em robótica 
colaborativa, que visa a melhoria da logística interna e expedição 
dos cartões de cidadão e passaporte eletrónico português. A utiliza‑
ção deste sistema baseado no conceito indústria 4.0 — atualmente 
em curso nas nossas instalações — permite não só a garantia da lo‑
calização e segurança dos materiais transportados dentro da INCM 
como também libertar os colaboradores de tarefas pesadas e auto‑
matizadas, para que possam dedicar‑se inteiramente a ações nas 
quais são verdadeiramente essenciais.

Como surgiu a ideia de criar o Prémio IN3+ e em que é que consiste?
A ideia do Prémio IN3+ fez parte do início da estratégia de inova‑
ção da INCM, juntamente com a criação de uma área dedicada à 
Investigação e Desenvolvimento (I&D). A finalidade deste Prémio é 
selecionar ideias que possibilitem a criação de soluções inovadoras 
e que possam integrar as atividades associadas ao objeto social da 
INCM. Portugal tem uma comunidade académica de excelência e 
este Prémio é o casamento entre a investigação ali desenvolvida e a 
sua aplicação na prática do mundo empresarial.
As ideias propostas ao Prémio serão objeto de avaliação por um júri 
composto por personalidades ligadas à ciência, à inovação e ao em‑
preendedorismo, onde serão escolhidas até três ideias vencedoras.
Os vencedores terão direito aos seguintes prémios, consoante a sua 
classificação:
1.º lugar: financiamento do projeto de I&D necessário ao desenvol‑
vimento da ideia até ao valor de 600.000€;
2.º lugar: financiamento do projeto de I&D necessário ao desenvol‑
vimento da ideia até ao valor de 250.000€;
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3º lugar: financiamento do projeto de I&D necessário ao desenvolvi‑
mento da ideia até ao valor de 150.000€.
Além disto, os vencedores recebem ainda um valor de 2% (sob o fi‑
nanciamento ganho) para premiar a ideia.
No Prémio IN3+, a liberdade científica é deixada para os parceiros 
da Rede de Inovação, sem qualquer confinamento técnico ou cria‑
tivo. Os parceiros da nossa rede podem construir um projeto capaz 
de criar soluções inovadoras, relacionadas com a melhoria dos pro‑
cessos produtivos, a criação de novos modelos de negócio ou o de‑
senvolvimento de novos produtos e serviços da empresa.

O Prémio IN3+ segue este ano para a 3ª edição. Que balanço faz?
O balanço é bastante positivo. Tivemos o privilégio de acompanhar 
as equipas vencedoras nos estudos de viabilidade e, depois, na im‑
plementação dos seus projetos na atividade da empresa, nomeada‑
mente, na sua tradução em novos produtos.

O que acontece depois de se apurar um vencedor?
A prioridade é sempre termos ideias que possamos implementar 
e tornar realidade; por isso, depois de se apurarem os vencedores, 
inicia‑se o processo de análise das suas propostas. Esta análise ba‑
seia‑se num estudo de viabilidade económica e científica e, poste‑
riormente, as ideias transformam‑se em projetos e inicia‑se a sua 
implementação.

Quais são as suas expectativas para esta edição?
As expectativas são bastante elevadas. Da 1.ª para a 2.ª edição o 
aumento de inscrições foi bastante significativo, por isso, estamos 
expectantes para este ano. O Prémio IN3+ começa a ter mais força 
nos núcleos científicos, aumentando o know-how sobre a inovação 
levada a cabo pela INCM e isso permite que as ideias sejam cada 
vez mais disruptivas e mais direcionadas ao mercado e à sociedade.

Artigo com o apoio de: 
https://eco.sapo.pt/2020/01/30/silvia‑garcia‑antecipar‑o‑futuro‑e‑um‑dos‑
‑grandes‑objetivos‑da‑incm/

https://eco.sapo.pt/2020/01/30/silvia-garcia-antecipar-o-futuro-e-um-dos-grandes-objetivos-da-incm/
https://eco.sapo.pt/2020/01/30/silvia-garcia-antecipar-o-futuro-e-um-dos-grandes-objetivos-da-incm/
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A 
INCM é uma das entidades fundadoras do Laboratório Co‑
laborativo (CoLAB) Almascience, uma associação sem fins 
lucrativos para investigação aplicada, focada na inovação, 
desenvolvimento e deployment de aplicações inteligentes e 
sustentáveis baseadas em celulose/papel.
Através da exploração e utilização de nanotecnologia e de ma‑

teriais funcionais avançados com o intuito de criar dispositivos e sistemas 
recicláveis, totalmente imprimíveis e multifuncionais, a Almascience irá 
oferecer soluções ecologicamente sustentáveis e universalmente acessíveis, 
que permitam suportar de forma efetiva a chamada «Internet das Coisas» 
em áreas como: segurança, meio ambiente, saúde, proteção de marca, ele‑
trónica, logística, proteção alimentar ou marketing.
Para além da INCM, são associados fundadores a The Navigator Company 
e a Clara Saúde (associados com perfil industrial), a Universidade Nova de 
Lisboa, a NOVA.id.FCT, o Raiz — Instituto de Investigação da Floresta e do 
Papel e a Fraunhofer Portugal Research (associados com perfil de R&D).
Entre outros desafios, a INCM tem como objetivo da sua participação o 
apoio ao desenvolvimento e posterior acesso a soluções inovadoras basea‑
das em papel inteligente para segurança, identidade, proteção de marca e 
Track & Trace, num processo que concretiza a aposta na inovação como pilar 
fundamental da estratégia da INCM.
Para mais informação visite o sítio web da associação em www.almascience.pt

A INCM É ASSOCIADA FUNDADORA 
DO COLAB ALMASCIENCE

http://www.almascience.pt
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A 
INCM aderiu ao Compromisso Lisboa Capital Verde Europeia 
2020 — Ação Climática Lisboa 2030, promovido pela Câmara 
Municipal de Lisboa, assumindo um conjunto de ações e me‑
didas que contribuem para o objetivo de tornar a cidade neutra 
em carbono até 2050.
Entre as várias ações e medidas assumidas, algumas delas já 

implementadas pela INCM, destacam‑se a instalação de iluminação LED 
em todos os edifícios, a instalação de equipamentos de produção de eletri‑
cidade solar, a promoção de mais veículos elétricos na sua frota e a coloca‑
ção de carregadores para estes veículos no parque de estacionamento da 
empresa.
A cerimónia de assinatura do Compromisso teve lugar em Lisboa e contou 
com representantes de várias organizações públicas e privadas.

COMPROMISSO LISBOA CAPITAL 
VERDE EUROPEIA 2020
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VAMOS GARANTIR O PRESENTE 
E CONSTRUIR O FUTURO COM OS 
NOSSOS CLIENTES E PARCEIROS

O 
combate à pandemia causada pela COVID‑19 ditou um distan‑
ciamento social forçado mas necessário. A proximidade física 
e o contacto pessoal estão ainda muito condicionados e limi‑
tados, mas em 2019 e no início deste ano tivemos a satisfação 
de acolher várias visitas de parceiros e clientes, assim como 
diversas entidades públicas e privadas. 

Não sabemos quando vamos poder abrir as nossas portas para acolher as 
pessoas sem constrangimentos, para partilhar conhecimentos, desafios e 
projetos comuns, mas lembramos aqui algumas dessas visitas às nossas ins‑
talações, como as das nossas congéneres, a Imprensa Oficial do Governo de 
São Paulo, a Associação Brasileira de Imprensas Oficiais do Brasil ou a  Im‑
prensa Nacional de Angola. 
De Angola recebemos também o seu Embaixador e tivemos ainda o privilé‑
gio de receber os Embaixadores de Moçambique, de Cabo Verde, do Brasil, 
da Bolívia, da Colômbia, do Peru, do Chile e de Israel, juntamente com as 
respetivas comitivas, aos quais proporcionámos visitas guiadas à exposição 
dos 250 anos da Imprensa Nacional.
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No período em que a exposição esteve patente, realizámos também visitas 
guiadas com as direções dos grupos parlamentares, com os presidentes dos 
tribunais superiores, com a Procuradoria‑Geral da República, com represen‑
tantes do Conselho Editorial e do Conselho Numismático, com diversos au‑
tarcas e vários parceiros, nomeadamente o SEF, a AT, o IRN, o IMT, os SPMS 
ou a DGC.
Recebemos dirigentes e quadros de várias empresas e instituições, como a 
Autoeuropa, a Tabaqueira, a Autoridade Tributária de Angola ou a Ordem 
dos Engenheiros, a quem demos a conhecer as nossas instalações, a nossa 
cultura de inovação e a nossa capacidade produtiva e industrial, partilhando 
experiências entre todos.
Agora, e durante algum tempo, vamos permanecer afastados fisicamente, 
mas vamos estar em contacto permanente com todos os nossos clientes e 
parceiros para, em conjunto, garantir o presente e construir o futuro.
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INCM É UMA DAS SIGNATÁRIAS DO 
PRIMEIRO PACTO DE MOBILIDADE 
PARA A CIDADE DE LISBOA

A 
INCM junta‑se ao World Business Council for Sustainable 
Development (WBCSD), à Câmara Municipal de Lisboa 
(CML), ao BCSD Portugal e a outras 55 empresas, assinando o 
Pacto de Mobilidade Empresarial (CMP) para a Cidade de Lis‑
boa e, em conjunto, comprometem‑se com mais de 200 ações 
para transformar Lisboa numa cidade mais verde, segura e 

eficiente.
Esta iniciativa é uma resposta ao desafio do presidente da CML, Fernando 
Medina, para quem «a descarbonização se apresenta como o maior desafio 
da nossa geração. Necessitamos de reduzir as nossas emissões e tornar to‑
dos os tipos de transporte mais sustentáveis. Todos os dias contam e todas 
as ações são importantes».
O CMP irá catalisar a liderança empresarial e visa acelerar a transformação 
da mobilidade urbana para soluções sustentáveis. As entidades signatárias 
vão adotar um conjunto de medidas que contribuirão para que a cidade de 
Lisboa tenha um sistema de mobilidade mais seguro, acessível, ecológico e 
eficiente, conforme os princípios fundamentais da colaboração, do compro‑
misso, da transparência e da segurança.
O Pacto tem como objetivo contribuir para uma mobilidade mais sustentá‑
vel, em Lisboa, através da promoção de uma oferta e de uma procura de so‑
luções multimodais, em primeiro lugar através da criação de condições para 
adoção de novos comportamentos e de novas soluções pelos colaboradores 
e, ainda, através do alargamento destas medidas a fornecedores e clientes.
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CALL TO ACTION ANTICORRUPÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS

A 
INCM foi uma das 25 empresas do Grupo PARPÚBLICA e 
Águas de Portugal que, a 9 de dezembro, Dia Internacional 
contra a Corrupção, certificaram a sua adesão ao Call to Action 
Anticorrupção — uma iniciativa das Nações Unidas, integrada 
nos seus objetivos de Desenvolvimento Sustentável, promovi‑
da pelo setor empresarial e da sociedade civil, com vista a sen‑

sibilizar os governos para o combate à corrupção.
Com a extensão desta adesão às empresas participadas, a PARPÚBLICA e a 
AdP pretendem dar continuidade ao compromisso que ambas assumiram a 
18 de setembro, juntamente com a EPAL, ao aderir ao Apelo Anticorrupção, 
uma iniciativa do setor empresarial que pretende evidenciar o seu alinha‑
mento com o Princípio 10: Anticorrupção da ONU, e que vem realçar a im‑
portância da adoção generalizada de medidas anticorrupção, bem como da 
promoção de boas práticas e de processos robustos neste domínio.
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FROTA DE VEÍCULOS DA INCM 
ESTÁ MAIS AMIGA DO AMBIENTE

A 
implementação de mais veículos elétricos na sua frota é uma 
das medidas assumidas pela INCM, no âmbito do Compromis‑
so Lisboa Capital Verde Europeia 2020 — Ação Climática Lis‑
boa 2030.
Existem muitas fontes de poluição na cidade, sendo o trânsito 
automóvel, com muitas dezenas de milhares de veículos, uma 

das mais poluentes. A INCM, com várias instalações no centro da capital e 
com deslocações frequentes, quer ser um contributo ativo para a melhoria 
do ambiente em Lisboa.
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MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO 
E CONTROLO DA COVID-19

A 
COVID‑19 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde 
como pandemia no dia 11 de março de 2020. 
No âmbito da infeção pelo novo coronavírus (SARS‑CoV‑2), 
que evolui para a doença COVID‑19, várias medidas têm sido 
adotadas para conter a sua propagação. 
Em Portugal, a Fase de Mitigação da Pandemia COVID‑19 foi 

determinada a 26 de março de 2020, nos termos da Norma 004/2020 da 
Direção‑Geral da Saúde (DGS). 
A epidemia por COVID‑19 é uma emergência de saúde pública com propa‑
gação comunitária que tem sérias implicações nas atividades e condições 
de trabalho, assim como na saúde e segurança dos trabalhadores. O comba‑
te à COVID‑19 só é possível através de uma ação concertada de medidas de 
prevenção e controlo, e exige um esforço conjunto de todos.
A INCM adotou as recomendações da DGS e das Autoridades de Saúde 
quanto às medidas de prevenção a instituir nos locais de trabalho para dimi‑
nuir o risco de infeção por SARS‑CoV‑2, nomeadamente as Normas, Orien‑
tações e outros referenciais emanados pela DGS, para além de outras re‑
comendações de autoridades competentes, como da ACT, em matéria de 
condições de segurança do trabalho.
É desta forma fundamental a consciencialização de todos para as principais 
medidas de prevenção à infeção por SARS‑CoV‑2 no âmbito da saúde e se‑
gurança do trabalho. Uma vez que o SARS‑CoV‑2 se transmite de pessoa 
a pessoa, através de gotículas que podem ser inaladas ou depositar‑se em 
superfícies ou objetos em que tocamos, é extremamente importante certos 
cuidados, que evitem a propagação da COVID‑19. 
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De destacar as seguintes medidas:

1. Manter o distanciamento entre pessoas; 
Em termos gerais, considera‑se que para efeitos 
de distanciamento social uma pessoa tem de es‑
tar afastada de outra(s) pelo menos um metro de 
distância, devendo esta distância ser de pelo me‑
nos dois metros em ambientes fechados: 

https://youtu.be/lFncWvWMGZU

2. Medição de temperatura corporal;
Através das câmaras térmicas instaladas nas prin‑
cipais entradas dos edifícios da Casa da Moeda e 
Imprensa Nacional 

3. Utilização correta das máscaras de proteção 
nos locais de trabalho e zonas comuns; 
Siga as recomendações da correta utilização e re‑
moção das máscaras: 

https://youtu.be/7gcbrMTtMpY

4. Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem e 
desinfeção das mãos e etiqueta respiratória;
Técnica de lavagem de mãos:

https://youtu.be/_TzLRKoCHxQ;

https://youtu.be/lFncWvWMGZU
https://youtu.be/7gcbrMTtMpY
https://youtu.be/_TzLRKoCHxQ
https://youtu.be/lFncWvWMGZU
https://youtu.be/7gcbrMTtMpY
https://youtu.be/_TzLRKoCHxQ


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

LEGISLAÇÃO RELACIONADA 
COM A COVID-19 COLOCADA 
AO DISPOR DOS CIDADÃOS

A 
resposta à pandemia provocada pela COVID‑19 implicou uma 
ação direta, articulada e constante por parte do Governo e da 
Administração Pública, de modo a garantir a saúde pública, 
bem como o funcionamento de setores vitais da sociedade e 
da economia nacionais. Para isso ser possível, os profissionais 
da Unidade de Publicações da INCM, em teletrabalho, garan‑

tiram a publicação de todos os atos legislativos essenciais neste período 
particularmente difícil.
Além de garantir a publicação de todos os diplomas legais no Diário da Re‑
pública Eletrónico (DRE), conseguiram ainda reunir e sistematizar todas as 
medidas e atos legislativos relacionados com a infeção epidemiológica cau‑
sada pelo novo coronavírus — Legislação COVID‑19.
Estes diplomas encontram‑se agora agrupados por áreas temáticas (por 
exemplo, cidadãos, empresas, atividades económicas, etc.) e podem ser con‑
sultados de forma universal e gratuita no website do DRE (www.dre.pt), con‑
tribuindo assim para um melhor esclarecimento e acesso à informação por 
parte dos cidadãos, empresas e demais entidades públicas e privadas.
À medida que forem sendo publicados novos diplomas e medidas relacio‑
nados com a COVID‑19, estes serão igualmente tratados, sistematizados e 
agrupados no DRE, de forma a facilitar e simplificar a sua consulta.
Facilitar o acesso a informação fiável, credível e segura é algo que a INCM 
entende como parte integrante da sua missão e como essencial para que, 
em conjunto, todos possamos ultrapassar o momento difícil que Portugal e 
o mundo atravessam.

https://dre.pt/
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APOIAMOS OS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE

G
raças ao know-how e dedicação dos nossos profissionais e à 
adaptação dos nossos equipamentos, reunimos capacidade 
para produzir 3000 acetatos e 325 suportes de viseiras para 
proteção dos nossos profissionais de saúde no Hospital Mili‑
tar, nos hospitais de campanha, no SNS e nas ARS.
O primeiro conjunto de viseiras produzidas pela INCM foi 

entregue no dia 1 de abril ao Estado‑Maior‑General das Forças Armadas 
(EMGFA), que as fez chegar de imediato aos profissionais de saúde do 
Centro Médico de Diálise da Benedita.
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Solidária com a sociedade

Apoio à Saúde Apoio Educativo 

Apoio à Democracia  

5 ventiladores 

para o SNS

20.000 viseiras  

de proteção para os 

profissionais da linha da 

frente (entidades públicas  

e entidades do setor social)

8 apresentações  
para 1500 alunos da peça 

«Sophia de Mello Breyner 

Andresen — Quem era Sophia»

Apoio à comunidade  
de estudantes  

de São Tomé e Príncipe em 

Portugal 

500 visualizações  
online nas redes sociais da peça  

Salgueiro Maia — O Homem do Tanque da Liberdade 

1000 fatos  

de proteção individual 

para o SNS

Apoio Social

1200 refeições  

em parceria com a Refood (ONG)

250 livros  
da Coleção Essencial da INCM

Apoio Cultural

150.000  
downloads  
gratuitos de mais 

de 100 livros da 

Imprensa Nacional   

5 Prémios  
literários 

Museu Casa da Moeda
Sempre online   

Este projeto contou com o apoio da Globalmoza — Partnerships for Humani‑
ty (promotora da iniciativa), da Universidade de Lisboa (fornecedora de ace‑
tatos), da Filkemp (fornecedora de filamentos) e da Trotinete (fornecedora 
de elásticos).
Conseguimos ainda oferecer 1000 fatos de proteção ao SNS. Os primeiros 
foram entregues ao Hospital Amadora Sintra.
A INCM está solidária com todos os profissionais envolvidos no combate 
à COVID‑19. Temos a nossa fábrica e os nossos trabalhadores empenhados 
nesse esforço. Juntos podemos fazer a diferença.
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EXPOSIÇÃO  
INDÚSTRIA, ARTE E LETRAS.  
250 ANOS DA IMPRENSA NACIONAL 

Demos a conhecer uma parte importante da 
nossa história e do País

U
m dos acontecimentos mais marcantes de 2019 foi a exposi‑
ção Indústria, Arte e Letras. 250 Anos da Imprensa Nacional, 
que deu a conhecer dois séculos e meio de atividade editorial, 
artística e industrial. A exposição, com entrada gratuita e coor‑
denação científica da historiadora Maria Inês Queiroz, esteve 
patente ao público de 6 de setembro a 24 de novembro, no Pi‑

cadeiro Real do Antigo Colégio dos Nobres, em Lisboa, e foi visitada por 
largos milhares de pessoas.
Organizada em 10 núcleos, que seguiam uma narrativa cronológica, a mos‑
tra cruzou várias dimensões transversais a toda a leitura histórica, do seu 
percurso industrial à atividade editorial, da sua dimensão artística ao seu 
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papel formador na área das artes gráficas, até, enfim, ao desempenho de 
uma missão pública que foi sendo condicionada por diferentes contextos 
políticos mas que lhe conferiu sempre um papel estratégico. 
Através de memórias, equipamentos, livros e documentos históricos, a expo‑
sição, desenhada pelos ateliers Aires Mateus e FBA, deu a conhecer a histó‑
ria da fundição de tipos, das oficinas de tipografia, de impressão, de gravura 
e de litografia, do património tecnológico e editorial e ainda do ensino téc‑
nico e artístico. Para além da história que remonta à sua criação por alvará 
régio em 1768, a evocação dos 250 anos da Imprensa Nacional compreen‑
deu também uma leitura sobre o presente e o futuro da instituição e sobre os 
seus desafios de inovação, sobretudo aqueles associados à impressão gráfi‑
ca de segurança e ao acesso ao conhecimento na era digital.
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O trabalho de investigação que esteve na base desta exposição deu ainda 
origem ao livro Indústria, Arte e Letras. 250 Anos da Imprensa Nacional, 
da autoria de Maria Inês Queiroz, Inês José e Diogo Ferreira, que foi apre‑
sentado por Maria Fernanda Rollo, em dezembro, na Biblioteca da Imprensa 
Nacional, numa sessão de lançamento aberta ao público.
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INCM ENTRA EM CENA COM AUDIOLIVRO 
COMO DESAFIO AOS ARTISTAS

P
rocuramos vozes (teatro, cinema, rádio, televisão...) para a leitura 
do nosso primeiro audiolivro: Mensagem, de Fernando Pessoa. 
A INCM apresentou assim o seu primeiro desafio no âmbito 
do movimento Portugal #EntraEmCena, tendo já rececionado 
várias propostas.
O movimento Portugal #EntraEmCena  é uma colaboração iné‑

dita entre artistas, marcas e empresas públicas e privadas num esforço con‑
junto de salvaguardar a cultura e os seus intervenientes nesta altura crítica 
para o setor.
Trata‑se de um marketplace digital, onde artistas podem lançar ideias e ob‑
ter investimento para a fase de conceção e desenvolvimento, e onde em‑
presas privadas e públicas podem encontrar talento e ideias propostas por 
artistas e lançar desafios ao desenvolvimento de novos projetos artísticos, 
escolhendo as que pretendem remunerar já.
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ESTAS SÃO AS NOVIDADES DA IMPRENSA 
NACIONAL PARA 2020

2
020 vai ser um ano particularmente desafiante para todos, mas 
a Imprensa Nacional continuará a cumprir a sua missão de ser‑
viço público: publicar obras essenciais da cultura nacional e 
universal e preservar, promover e ampliar o património biblio‑
gráfico da língua portuguesa. 
A poesia continuará a ser uma aposta forte da editora públi‑

ca portuguesa, acolhendo os poetas na coleção «Plural». Serão publicados 
nesta coleção: Guardar a Cidade e 0s Livros Porventura, de Antonio Cicero, 
O Último Poeta Romano, de Paulo Teixeira, Toda Poesia, de Paulo Leminski, 
e as obras poéticas de Salette Tavares e de Natércia Freire. 
Também a Poesia, de Sá de Miranda, sairá este ano, na coleção «Clássicos». 
Quanto à coleção dedicada a Fernando Pessoa, a «Pessoana», vai acolher os 
Poemas de Alberto Caeiro, numa edição de Ivo Castro.
A Imprensa Nacional continuará a divulgar, ao longo deste ano, os pen‑
samentos críticos dos mais destacados ensaístas na coleção «Olhares». 
Para este ano espera‑se A Enxada e a Lança, de Alberto da Costa e Silva, e 
Viagens com um Mapa em Branco, de Juan Gabriel Vásquez.
Ainda no domínio dos ensaios, a coleção «Estudos de Religião», feita em 
parceria com o Centro de Estudos da História Religiosa da Universidade 
Católica Portuguesa, recebe em 2020 os títulos Génese e Institucionaliza-
ção de uma Experiência Eremítica, de João Luís Fontes, Teologia e Poesia 
em Carlos Drummond de Andrade, de Alex Villas Boas, e Religião, Território 
e Identidade, coordenado por Alfredo Teixeira. 
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No domínio da filosofia há uma novidade há muito aguardada: a Impren‑
sa Nacional reedita este ano uma das grandes obras‑primas da literatura 
ocidental, Confissões de Santo Agostinho, em versão bilingue (português/
latim), título que se encontra há muito esgotado.
Em 2020 a editora pública continuará a restaurar minuciosamente as «ofi‑
cinas de trabalho» dos autores maiores da literatura portuguesa, guiados 
pelo olhar crítico e atento dos nossos maiores especialistas que reconstroem 
verdadeiras «catedrais» nas coleções de «Edições Críticas». Este ano espe‑
ram‑se Frei Luís de Sousa na «Edição Crítica de Almeida Garrett»; Eusébio 
Macário. A Corja (num só volume) na «Edição Crítica de Camilo Castelo 
Branco» e Philidor e A Relíquia na «Edição Crítica de Eça de Queirós».
O Teatro Completo de Natália Correia, em dois volumes, entrará este ano 
para a coleção «Biblioteca de Autores Portugueses». 
Também as Crónicas que Nuno Brederode Santos publicou no Diário de 
Notícias se juntam ao catálogo da editora, numa organização da responsabi‑
lidade de Maria do Céu Guerra e Maria Emília Brederode Santos.
A coleção dedicada aos grandes autores italianos (clássicos e contemporâ‑
neos), a «Itálica», vai receber em 2020 um volume dedicado ao Teatro de 
Pirandello, onde serão publicadas algumas traduções inéditas para portu‑
guês deste dramaturgo italiano. A coordenação do volume será de Jorge 
Silva Melo. A «Itálica» recebe ainda a poesia completa de Giuseppe Ungare‑
tti, Vida de Um Homem, que conheceu a sua tradução para português pela 
mão de Vasco Gato.
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De Itália chega ainda um título importante para a Imprensa Nacional, pela 
lavra de Anna Dolfi: O Essencial sobre Antonio Tabucchi. A mesma coleção 
acolherá também O Essencial sobre Ruben A., no ano em que se assinala o 
centenário de nascimento deste escritor. 
Do Brasil chega um outro projeto importante e notável. Conjuntamente com 
a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, a Imprensa Nacional publica em 
2020 o Dicionário de Machado de Assis.
Ainda no que diz respeito a dicionários, o investigador Daniel Pires vai tra‑
zer‑nos um dicionário dedicado a uma das mais complexas e notáveis figu‑
ras do Iluminismo português: Manuel Maria Barbosa du Bocage. 
Em 2020, a Imprensa Nacional continua a apostar nos designers portugue‑
ses na «Coleção D», coordenada por Jorge Silva. Este ano sairá o volume 
dedicado ao trabalho de Cristina Reis.
As objetivas da editora pública continuam bem focadas nos fotógrafos na‑
cionais. José Manuel Rodrigues (com apresentação de Rui Prata) é o nome 
que se segue na «Série Ph».
A pensar nos mais novos a coleção «Grandes Vidas Portuguesas» vai re‑
ceber mais quatro biografias: Carolina Beatriz Ângelo, Amália Rodrigues, 
Sidónio Pais e Mário Soares, estes dois numa série, dentro da coleção, de‑
dicada aos presidentes e feita em parceria com o Museu da Presidência da 
República. Já a coleção infantojuvenil do Museu Casa da Moeda recebe este 
ano O Golfinho. Recorde‑se que a Imprensa Nacional‑Casa da Moeda asso‑
cia‑se ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, sendo que 
parte das receitas das vendas deste livro (bem como das moedas associadas) 
contribuem diretamente para a proteção da espécie.
Ainda a pensar no ambiente, e no âmbito da Lisboa Capital Verde 2020, a 
Imprensa Nacional associa‑se à Câmara Municipal de Lisboa inaugurando 
a coleção «Botânica de Portugal». Estão previstos sete títulos e o primeiro a 
sair do prelo será Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental. 
E no sentido de chegar a mais gente e de captar novos públicos, a Imprensa 
Nacional fará em 2020 o maior esforço da sua história no caminho da des‑
materialização e de uma oferta diferenciada de conteúdos.
A saber: contará com cerca de 40 edições que incluem livros eletrónicos e 
terá várias edições com disponibilização gratuita (após uma primeira edição 
em papel ou em simultâneo). A Imprensa Nacional iniciará também uma co‑
leção de audiolivros de autores clássicos portugueses com disponibilização 
gratuita, prevendo‑se dois a três audiobooks por ano. 
Em 2020 a Imprensa Nacional estreou um programa semanal na RTP/An‑
tena 2 sobre «autores essenciais», tendo por base os livros da coleção «O Es‑
sencial sobre». Os programas podem ser ouvidos em direto e, posteriormen‑
te, em podcast.
Por fim, a Imprensa Nacional vai inaugurar o seu sítio na internet, em 2020, 
com conteúdos próprios e exclusivos totalmente orientados para a literatura 
e cultura portuguesas, bem como para a história desta instituição.
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D
o Plano Editorial da Imprensa Nacional para 2020 constam, 
entre várias outras iniciativas, a disponibilização online de li‑
vros gratuitos, a oferta de áudio livros ou o reforço da leitura de 
livros na Antena 2 da RDP.
A nossa ideia é que os livros saiam das livrarias e vão ao encon‑
tro do público, e de preferência de novos públicos.

Entendemos que a promoção da língua e da cultura portuguesas tem ne‑
cessariamente que se abrir e utilizar as novas tecnologias, condição para a 
conquista de novos leitores.
Estas ideias da IN que integram o nosso plano editorial para 2020 vieram, 
contudo — e como todas pessoas e instituições —  a confrontar‑se com a 
ameaça trazida pela pandemia da COVID‑19, que implicou a adoção de pla‑
nos de contingência com medidas que afetam todas as áreas da nossa vida 
em sociedade.
Consciente de que muitos de nós continuaremos a estar nos próximos tem‑
pos em distanciamento social, decidimos, em cumprimento do Plano Edito‑
rial e da nossa missão de serviço público de preservar e divulgar a memória 

EDIÇÕES GRATUITAS
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e o património comuns, antecipar a disponibilização dos nossos conteúdos 
digitais.
Se as pessoas estão em casa, sem poderem ir a livrarias, então os livros da 
Imprensa Nacional passam a ir ter diretamente com estas pessoas e de uma 
forma gratuita. 
Temos assim vindo a colocar online no sítio da INCM, para download gra‑
tuito de qualquer utilizador em qualquer parte do mundo, um vasto conjun‑
to de livros. Em poucas semanas já somámos mais de 100 livros, de que já 
foram feitas mais de duzentas mil descargas. Nas próximas semanas conti‑
nuaremos a disponibilizar dezenas de livros de grande qualidade. Em breve, 
dentro de alguns meses, terá um acervo de mais de uma centena de obras 
fundamentais para a cultura portuguesa e/ou para o cânone cultural da 
humanidade. 
Por exemplo a colecção «O Essencial sobre...» inaugurada por Vasco Graça 
Moura e que foi um importantíssimo veículo de difusão de temas culturais, 
o livro «Os 250 anos da Imprensa Nacional — Uma breve história», que ce‑
lebra a monumental Exposição que fizemos no final de 2019, ou os livros 
da Coleção Biblioteca Fundamental da Língua Portuguesa, de que já publi‑
cámos por exemplo o Clepsidra, de Camilo Pessanha, ou A Ilustre Casa de 
Ramires, de Eça de Queiroz. 
Queremos oferecer cultura e qualidade. Queremos ajudar as pessoas a pas‑
sar melhor estes tempos do isolamento social, mas queremos ficar muito 
para além disso. 
Acreditamos ter mudado, ou pelo menos contribuído para mudar a ligação 
dos portugueses com os livros e a cultura.
É importante perceber que esta disponibilização de edições fundamentais 
não se manterá apenas durante estes momentos mais complexos em que 
toda a humanidade se encontra mergulhada. Este compromisso de disponi‑
bilização gratuita dos livros é para sempre, e corresponde a um novo mo‑
delo de editora público que os portugueses passarão a conhecer melhor no 
futuro: A Imprensa Nacional (IN) é a editora de serviço público que é de 
todos devendo, por isso, ser realmente para todos.
Estamos à sua espera em https://www.incm.pt/portal/livros_edicoes_gra‑
tuitas.jsp

https://www.incm.pt/portal/livros_edicoes_gratuitas.jsp
https://www.incm.pt/portal/livros_edicoes_gratuitas.jsp
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3.ª EDIÇÃO DO PRÉMIO IMPRENSA 
NACIONAL/EUGÉNIO LISBOA DISTINGUE UM 
VENCEDOR E DUAS MENÇÕES HONROSAS

Sérgio Simão Raimundo (Maputo, 1992) é o ven‑
cedor da 3.ª edição do Prémio Literário Imprensa 
Nacional/Eugénio Lisboa, que contempla a edi‑
ção da obra vencedora, além da atribuição de um 
valor pecuniário.
O júri constituído pelo poeta e editor moçambi‑
cano Mbate Pedro, na qualidade de presidente, 
por Sara Jona e Paula Mendes deliberou atribuir 
o prémio de prosa literária IN/Eugénio Lisboa ao 
texto A Ilha dos Mulatos, da autoria de Sérgio Si‑
mão Raimundo, e duas menções honrosas a O Ho-
mem Que Vivia Fugindo de Si, de Japone Matias 
Loudel Caetano Agostinho, e O Amor Que Há Em 
Ti, de Néusia de Larsane Abílio Pelembe.
A atribuição do Prémio à obra A Ilha dos Mulatos, 
uma novela policial contemporânea, deve‑se, de 
acordo com o júri, ao facto de o autor entrelaçar 
criatividade e originalidade, com a gestão da po‑
lifonia e de fluxos de consciência, numa narração 
que convoca à preservação da memória sobre a 
Ilha de Moçambique. 
Este prémio literário foi criado em 2017 pela Im‑
prensa Nacional‑Casa da Moeda, dando corpo à 
sua missão de promoção e preservação da língua 
portuguesa e tendo em consideração a relevância 
de Eugénio Lisboa, enquanto cidadão e homem 
de cultura nascido em Moçambique, mas também 
como seu autor.
Visa selecionar trabalhos inéditos de grande 
qualidade no domínio da prosa literária e, além 
de uma componente pecuniária, contempla a 
publicação das obras distinguidas em cada edi‑
ção, incentivando desta forma a criação literária 
moçambicana.

ENTREGA DO PRÉMIO IMPRENSA NACIONAL/
FERREIRA DE CASTRO AOS VENCEDORES DA 
1ª EDIÇÃO

No dia 21 de fevereiro, a Biblioteca Municipal Fer‑
reira de Castro, em Oliveira de Azeméis, acolheu 
a cerimónia de entrega do Prémio Imprensa Na‑
cional/Ferreira de Castro, que contou com a pre‑
sença da Secretária de Estado das Comunidades 
Portuguesas, Berta Nunes.
Os vencedores ex aequo desta primeira edição 
são o lusodescendente Marcus Vinicius Quiroga, 
residente no Brasil, com a obra Não Viajarei por 
Nenhuma Espanha, e Irene Marques, portugue‑
sa residente no Canadá, autora de Uma Casa no 
Mundo.
Além de um prémio pecuniário no valor de cin‑
co mil euros, o Prémio Imprensa Nacional/Fer‑
reira de Castro contempla ainda a publicação das 
obras vencedoras pela Imprensa Nacional. 
Este prémio, resultado de uma parceria entre o 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Impren‑
sa Nacional‑Casa da Moeda, tem como objetivo 
homenagear a figura incontornável de Ferreira de 
Castro e reforçar os vínculos de pertença à língua 
e cultura portuguesas de cidadãos nacionais resi‑
dentes no estrangeiro e lusodescendentes.
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APRESENTAÇÃO DA COLEÇÃO «ESTUDOS DE 
RELIGIÃO»

No dia 9 de outubro, na Biblioteca da Imprensa 
Nacional, o professor Alfredo Teixeira, da Univer‑
sidade Católica Portuguesa, conduziu a sessão de 
apresentação da coleção «Estudos de Religião», 
que acolhe estudos e ensaios multidisciplinares 
sobre as religiões e as dimensões religiosas da 
cultura.
Esta nova coleção, com chancela da Imprensa Na‑
cional e coordenação do Centro de Investigação 
em Teologia e Estudos de Religião da Universida‑
de Católica Portuguesa, pretende ser um espaço 
de reflexão sobre a religião na atualidade e conta 
com três títulos já publicados: A Religião no Es-
paço Público Português, de Helena Vilaça e Maria 
João Oliveira, A Teologia Ficcional de José Sara-
mago: Aproximações entre o Romance e a Refle-
xão Teológica, de Marcio Cappelli, e Livro, Texto 
e Autoridade. Diversificação Religiosa com a So-
ciedade Bíblica em Portugal (1804-1940), de Rita 
Mendonça Leite.

EDUARDO AIRES — COLEÇÃO D N.º 14 
APRESENTADO NO PORTO

O mais recente título da Coleção D é dedicado 
ao designer Eduardo Aires e conta com textos de 
Francisco Providência e Vasco Rosa. A obra foi 
apresentada no dia 15 de novembro na Aula Mag‑
na da Faculdade de Belas Artes da Universidade 
do Porto.
Eduardo Aires é um dos mais conceituados e pre‑
miados designers portugueses. Dirige o White 
Studio, responsável pela identidade visual do mu‑
nicípio do Porto, entre muitos outros trabalhos, 
onde se incluem a criação de imagens corporati‑
vas, o desenvolvimento de packaging e o design 
editorial.
É também autor da moeda de coleção «A Idade do 
Ferro e do Vidro» e da moeda corrente comemora‑
tiva «250 Anos da Imprensa Nacional». Este ano 
assina uma moeda de coleção alusiva ao Gótico, 
inserida na Série Europa — Idades da Europa.  

https://www.incm.pt/portal/loja_detalhe.jsp?codigo=103576
https://www.incm.pt/portal/loja_detalhe.jsp?codigo=103576
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LANÇAMENTO DO VOLUME DA SÉRIE PH. 
DEDICADO A HELENA ALMEIDA

O livro da Série Ph. dedicado à conceituada artis‑
ta Helena Almeida (1934‑2018) foi apresentado 
no dia 10 de dezembro na Biblioteca da Imprensa 
Nacional, em Lisboa.
Ph.03 Helena Almeida percorre 50 anos da sua 
produção artística, com obras de 1968 até 2018, 
alguns desenhos do seu processo criativo e um 
ensaio inédito de Delfim Sardo intitulado Conti‑
nuar aqui.
O livro termina com uma imagem da série 
O abraço onde está também o arquiteto e artista 
Artur Rosa e companheiro de vida da artista. Del‑
fim Sardo encerra o seu texto referindo que «este 
abraço é abraçar alguém, como andar também 
tinha sido andar‑para‑alguém e esse outro (esse 
para quem) está sempre, de uma ou de outra for‑
ma, presente nas imagens de Helena Almeida. Se 
olharmos com muita intensidade, até podemos 
pensar que somos nós».
O volume dedicado a Helena Almeida junta‑se 
assim aos restantes títulos desta Série, já edita‑
dos pela Imprensa Nacional, que dão a conhecer 
as obras de Jorge Molder, Paulo Nozolino ( já na 
2.ª edição), Fernando Lemos e José M. Rodrigues.

REVELAR O PATRIMÓNIO, 1.º CONGRESSO 
NACIONAL DE ARQUITECTURA 1948-2018

A obra Revelar o Património, 1.º Congresso Nacio-
nal de Arquitectura 1948-2018, editada pela Di‑
reção‑Geral do Património Cultural (DGPC) em 
parceria com a Imprensa Nacional, foi apresenta‑
da no dia 21 de novembro no Forte de Sacavém.
Decorridos setenta anos sobre a realização do 
«I Congresso Nacional de Arquitectura», que 
constituiu um marco fundamental na história da 
arquitetura portuguesa do século xx, e dado que 
o arquivo do Forte de Sacavém integra vários es‑
pólios dos arquitetos que participaram no refe‑
rido Congresso, a DGPC decidiu assinalar esta 
efeméride.
Esta iniciativa insere‑se num projeto âncora que 
se intitula «Revelar o Património» e que, além da 
edição de uma obra sobre o tema, contempla ainda 
a realização de encontros periódicos anuais. Pro‑
cura‑se, deste modo, promover e divulgar os ar‑
quivos e espólios documentais existentes no For‑
te de Sacavém, bem como os projetos e ações de 
estudo e inventário do património desenvolvidos.
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VOLTA AO MUNDO — OBRA GRÁFICA DE JOSÉ 
DE GUIMARÃES

O livro Volta ao Mundo — Obra Gráfica de José de 
Guimarães foi apresentado na Biblioteca Nacio‑
nal de Portugal no dia 12 de dezembro, às 18h00, 
numa sessão que contou com a presença do artis‑
ta e da professora Raquel Henriques da Silva, que 
assina um ensaio publicado nesta edição.
Este título é coeditado pela Imprensa Nacional e 
pela Biblioteca Nacional de Portugal, instituição à 
qual o artista doou a totalidade da sua obra gráfica, 
possibilitando assim o acesso, estudo, divulgação 
e investigação de um conjunto de trabalhos que 
são uma referência da nossa contemporaneidade.
O livro reúne mais de 400 obras de José de Gui‑
marães numa edição ímpar no contexto da arte 
portuguesa, um catálogo raisonné, bilingue, edi‑
tado no âmbito da exposição homónima que este‑
ve patente na Biblioteca Nacional de Portugal até 
31 de março de 2020.
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Protocolo de cooperação entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e 
a INCM para potenciar o conhecimento e valorização das comunidades 
portuguesas no estrangeiro

A 
Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nu‑
nes, e o diretor de Edições e Cultura da Imprensa Nacional‑
‑Casa da Moeda (INCM), Duarte Azinheira, assinaram, no dia 
29 de junho, um protocolo que visa o reforço das políticas pú‑
blicas e a consolidação de uma estratégia partilhada e integra‑
da para a promoção da língua portuguesa e dos seus autores, 

potenciando o conhecimento e o interesse pela cultura portuguesa no pano‑
rama internacional.
Este protocolo permitirá apoiar a divulgação de documentos relevantes da 
Diáspora Portuguesa no mundo, estando já definidas as seguintes áreas de 
colaboração: coleção «Comunidades Portuguesas — Estudos e Documentos 
sobre Diáspora Portuguesa»; coleção «Comunidades Portuguesas — Textos 
de Criadores da Diáspora»; e coleção «Biblioteca de Textos Fundamentais 
sobre Política Externa».
Estes projetos editoriais serão definidos por um Conselho Editorial Inde‑
pendente, não remunerado, a quem compete selecionar e dar parecer sobre 
os aspetos literários, científicos e culturais. O Conselho será constituído, de 
entre personalidades de reconhecido mérito cultural, por quatro elementos, 
sendo presidido por Luís Filipe de Castro Mendes.
A assinatura do protocolo, transmitida em direto nas redes sociais, contou 
também com a presença da entidade parceira, o Camões —  Instituto da Coo‑
peração e da Língua, I. P., representado pelo seu presidente, Luís Faro Ramos.

PROTOCOLO ENTRE MNE E INCM
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PLANO NUMISMÁTICO 2020

MOEDAS CORRENTES COMEMORATIVAS
730 Anos da Universidade de Coimbra
Scientiae thesaurus mirabilis é o nome do do‑
cumento assinado pelo rei D. Dinis, em 1290, e 
reconhecido pelo Papa Nicolau IV nesse mesmo 
ano, que criou os Estudos Gerais e deu origem à 
Universidade de Coimbra, responsável, ao longo 
dos tempos, pela formação das elites nacionais e 
pela evolução e consolidação  da cultura científi‑
ca em Portugal, na Europa e no mundo.
Para assinalar este importante marco histórico, a 
Casa da Moeda irá cunhar uma moeda da autoria 
do escultor José João de Brito.

75.º Aniversário da Organização das Nações 
Unidas
Em 1945, representantes de 50 países reuniram‑
‑se em São Francisco para redigir a Carta das Na‑
ções Unidas, que haveria de ser ratificada a 24 de 
outubro desse ano, fundando a Organização das 
Nações Unidas (ONU).
Atualmente, com 193 Estados‑membros e com o 
português António Guterres a ocupar o cargo de 
Secretário‑Geral, a ONU prossegue a sua missão 
guiada pelos propósitos e princípios inscritos na 
sua Carta fundadora, buscando entendimentos e 
medidas em prol das grandes questões da Huma‑
nidade, como a paz e a segurança, as alterações 
climáticas, o desenvolvimento sustentável, os 
direitos humanos, a ajuda humanitária, e muitas 
outras.
Para assinalar os 75 anos desta organização inter‑
nacional, a Casa da Moeda vai cunhar uma moeda 
assinada pelo ilustrador André Letria.
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MOEDAS DE COLEÇÃO COMEMORATIVAS
UEFA Euro 2020
Entre os dias 12 de junho e 12 de julho deste ano 
estava prevista a realização da 16.ª edição do 
Campeonato Europeu de Futebol, onde uma das 
24 equipas em competição seria a nossa Seleção 
Nacional, a atual campeã em título.
A pandemia causada pela COVID‑19 levou ao 
adiamento da competição, mas a Casa da Moeda 
vai cunhar, ainda este ano, uma moeda de coleção 
para celebrar este grande acontecimento despor‑
tivo assinada pelo ilustrador André Carrilho.

Série Ibero-Americana: Caminhos-de-Ferro — 
Linha do Douro
Integrada na série Ibero‑Americana, que, este ano, 
na sua 12.ª edição, tem por tema os «Comboios 
Históricos», a moeda portuguesa dá relevo ao 
comboio da Linha do Douro, procurando desta 
forma promover esta linha ferroviária, uma das 
mais antigas do nosso país, que se estende ao lon‑
go de uma paisagem deslumbrante, classificada 
pela UNESCO como Património Mundial.
Assinada pelo artista plástico José Santa‑Bárbara, 
esta moeda apresenta a emblemática locomotiva 
a vapor 0186 da CP, que, ainda hoje, continua a 
percorrer a histórica Linha da Douro, entre as es‑
tações da Régua e do Tua, para deleite de turistas 
e entusiastas dos caminhos‑de‑ferro.
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Dia Mundial da Língua Portuguesa
A UNESCO instituiu o dia 5 de maio como o Dia 
Mundial da Língua Portuguesa, reconhecendo a 
importância de uma língua que é atualmente a 
mais falada no hemisfério Sul, sendo partilhada 
por mais de 265 milhões de pessoas.
Para assinalar este reconhecimento da dimensão 
da língua portuguesa no mundo, a Casa da Moe‑
da cunhou uma moeda de coleção comemorativa 
assinada pelo escultor João Duarte.

Série V Centenário da Viagem de Circum-
-navegação de Fernão de Magalhães — Estreito 
1520
Dando continuidade à série que dá relevo aos epi‑
sódios mais marcantes da grande expedição em‑
preendida por Fernão de Magalhães no século xvi, 
surge agora a segunda moeda, alusiva à desco‑
berta e travessia do estreito navegável que liga os 
oceanos Atlântico e Pacífico através do continen‑
te americano, que foi batizado com o nome do na‑
vegador português.
Esta moeda, desenhada por Luís Filipe Abreu, 
apresenta no seu reverso dois pinguins, animais 
que terão sido avistados pela primeira vez por eu‑
ropeus durante essa travessia, em 1520, episódio 
do qual resultou o nome da espécie pinguim‑de‑
‑magalhães (Spneniscus magellanicus).
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Série Espécies Ameaçadas — O Golfinho
A série Espécies Ameaçadas, uma série de moe‑
das de coleção criada pela Casa da Moeda com o 
intuito de promover o conhecimento e a preserva‑
ção das espécies em perigo da fauna e flora nacio‑
nais, apresenta este ano uma moeda dedicada ao 
golfinho‑comum (Delphinus delphis) desenhada 
pelo biólogo marinho e premiado ilustrador cien‑
tífico Pedro Salgado.
Apesar de ser uma das espécies mais abundan‑
tes, as populações de golfinho‑comum têm vindo 
a decrescer nas últimas décadas, devido à caça 
direta, ao aprisionamento acidental em redes de 
pesca e à degradação do seu habitat.
Parte da receita gerada por esta moeda reverte 
para um fundo ambiental gerido pelo Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas.

Série Sabores de Portugal — Sardinha Assada
A gastronomia é um dos elementos mais mar‑
cantes da cultura dos povos, com reconhecido 
impacto na economia e no turismo, mas também 
na forma como nos relacionamos socialmente, 
partilhando saberes, tradições e rituais em torno 
de cada prato. Afinal também «somos aquilo que 
comemos».
Para celebrar a variedade e a riqueza da cultura 
e da gastronomia portuguesas, a Casa da Moeda 
criou a série Sabores de Portugal, que inaugura 
com uma moeda alusiva à sardinha assada, um 
prato tradicional muito apreciado e sempre pre‑
sente nas festas populares. Esta moeda de coleção 
é assinada pelo designer Jorge Silva, criador das 
icónicas «Sardinhas de Lisboa».
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Série Tesouros Numismáticos — Meio Escudo 
de Ceuta
Na segunda série alusiva aos Tesouros Numismá‑
ticos, a Casa da Moeda volta a recriar alguns dos 
mais belos exemplares em ouro da numismática 
nacional, pelo seu significado, importância histó‑
rica e económica e pela sua raridade.
O Meio Escudo de Ceuta foi talvez a primeira 
moeda de ouro portuguesa cunhada em África, 
na cidade de Ceuta, que havia sido conquistada 
por D. João I em 1415. Produzida no contexto da 
expansão ultramarina, esta moeda mostra já refe‑
rências claras ao domínio português em Ceuta: 
no anverso encontram‑se as armas do reino de 
Portugal, enquadradas por orla emoldurada em 
que se lê o título «rei de Portugal e dos Algarves»; 
no reverso vê‑se uma praça amuralhada com três 
torres rematadas por ameias, banhadas pelo mar, 
enquadrada por orla emoldurada com letreiro que 
identifica o rei como «senhor de Ceuta». 
A recriação deste tesouro da numismática portu‑
guesa, o primeiro de uma série composta por cin‑
co moedas, é da autoria do escultor Rui Vasquez.

500 Anos dos Correios em Portugal
A 6 de novembro de 1520, D. Manuel I publicou 
a Carta Régia que criava o ofício de Correio‑Mor, 
para o qual foi nomeado o seu cavaleiro Luís Ho‑
mem, dando assim origem ao serviço postal pú‑
blico no nosso país.
A Casa da Moeda assinala os 500 anos dos Cor‑
reio em Portugal com uma moeda de coleção co‑
memorativa assinada por Luiz Duran, antigo dire‑
tor de Arte dos CTT e autor de centenas de selos 
postais. O anverso desta moeda apresenta a icóni‑
ca Mala Posta, carruagem puxada por cavalos que, 
a partir de meados do século xix, passou a fazer o 
transporte regular de passageiros e correio entre 
Lisboa e o Porto.
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Série Europa — Idades da Europa — O Gótico
A concluir o ciclo alusivo às «Idades da Europa», 
que reflete alguns dos mais importantes movi‑
mentos artísticos europeus, a série Europa, em 
2020, tem por tema o Gótico, um estilo que mar‑
cou sobretudo a arquitetura europeia entre os 
séculos xii e xiv, onde sobressaem as abóbadas 
e arcos ogivais, bem como os vitrais, elementos 
colocados em relevo na moeda portuguesa, da au‑
toria do designer Eduardo Aires.
A versão em prata proof desta moeda resulta de 
um processo inovador desenvolvido pela Casa da 
Moeda, em parceria com o Instituto de Engenha‑
ria Mecânica do Instituto Superior Técnico, e que 
permite agregar dois materiais distintos no mo‑
mento da cunhagem — metal e polímero.

Série Arquitetura Portuguesa — Gonçalo Byrne
A derradeira moeda da série Arquitetura Portu‑
guesa é dedicada a Gonçalo Byrne, um dos mais 
prestigiados arquitetos portugueses, autor de 
uma vasta obra já várias vezes premiada a nível 
nacional e internacional, de particular relevo nos 
planos patrimonial e cultural.
Nesta moeda, assinada pela escultora Eloísa 
Byrne, surge a representação da Torre de Contro‑
lo de Tráfego Marítimo do Porto de Lisboa, um 
projeto premiado e dos mais emblemáticos da 
obra do arquiteto Gonçalo Byrne.
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SÉRIE ANUAL 2020
A Série Anual (proof, BNC e FDC) deste ano tem 
desenhos inspirados no Bordado da Madeira, um 
trabalho artesanal e delicado produzido pelas há‑
beis mãos das bordadeiras do arquipélago que, 
desde meados do século xix, transpõem para o te‑
cido motivos de inspiração floral muito aprecia‑
dos e admirados em todo o mundo.

Moeda da Comemoração 2020
Todos os anos, há sempre algo que merece ser co‑
memorado: uma conquista, um desafio superado, 
uma efeméride, um aniversário, a conclusão de 
um ciclo de estudos ou a obtenção de um grau 
académico, feitos grandiosos ou, até mesmo, pe‑
quenos acontecimentos que marcam a vida de 
cada um de nós.
Para assinalar esses momentos especiais, a Casa 
da Moeda criou a Moeda da Comemoração, uma 
moeda com valor facial de 1 euro e acabamento 
flor de cunho, apresentada numa embalagem em 
formato de marcador de livro com uma área para 
personalização, onde pode inscrever uma dedica‑
tória e o motivo de celebração.
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MOEDAS COMEMORATIVAS 2019 
EM REVISTA

F
ace às condicionantes impostas pela COVID‑19, não pudemos ain‑
da apresentar ao público o nosso Plano de Moedas Comemorati‑
vas para 2020, conforme habitualmente fazemos todos os anos, 
mas recordamos aqui a apresentação das moedas comemorativas 
de 2019, bem como algumas iniciativas que conseguimos concre‑
tizar e que contribuíram para a sua divulgação e promoção.

Em 2019 contámos com 10 emissões comemorativas, onde se incluíam duas 
moedas correntes de 2 euros a celebrar os 500 Anos da Primeira Viagem de 
Circum‑navegação de Fernão de Magalhães, com assinatura de Luís Filipe 
Abreu, e os 600 Anos do Descobrimento da Madeira e do Porto Santo, na‑
quela que foi a última criação do mestre Júlio Pomar.
No que respeita a moedas de coleção, tivemos temas  muito diversificados, 
que colocaram em evidência a nossa História e Cultura, mas também a nos‑
sa Arquitetura, o nosso Desporto ou o nosso Património Natural:
• O Mar (série Desenhar a Moeda), de Ísis Martins; 
• Renascença (série Europa), de Eloísa Byrne; 
• 45 Anos do 25 de Abril, de José Aurélio;
• Partida 1519 (série V Centenário da Viagem de Circum‑navegação de Fer‑
não de Magalhães), de Luís Filipe Abreu;
• Lobo‑Ibérico (série Espécies Ameaçadas), de Luís Valadares;
• Alcar‑do‑Algarve (série Espécies Ameaçadas), de Catarina Sobral;
• Joaquim Agostinho (série Ídolos do Desporto), de Vítor Santos;
• Carrilho da Graça (série Arquitetura Portuguesa), de Julião Sarmento.
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Estas moedas foram o centro das atenções na cerimónia realizada no dia 28 
de março de 2019, na Casa da Moeda, que contou com um debate sobre «O 
Futuro da Moeda», moderado por Ricardo Costa, diretor‑geral de Informa‑
ção do Grupo Impresa, com a participação de Elisa Ferreira, então Vice‑Go‑
vernadora do Banco de Portugal, Gonçalo Caseiro, presidente do conselho 
de administração da INCM, Daniel Traça, Dean da Nova School of Business 
and Economics, e do economista João Ferreira do Amaral.
Para celebrar este plano numismático com a cidade e o grande público, no 
final da cerimónia e no dia a seguir, foi projetado um espetáculo de videoma-
pping na fachada da Casa da Moeda  inspirado nos temas das moedas.

Celebrámos o 45.º aniversário da «Revolução dos Cravos»
A moeda de coleção que assinalou o 45.º aniversário da «Revolução dos Cra‑
vos» foi apresentada no dia 23 de abril de 2019 na sede da Associação 25 de 
Abril, numa sessão aberta ao público.
Da autoria do escultor José Aurélio, este tributo ao 25 de Abril deu rele‑
vo aos valores do «Dia da Liberdade», bem como à cultura de inovação da 
INCM, ao incorporar cor em ambas as faces da versão cunhada em prata 
proof, naquela que foi uma novidade na numismática nacional, o que origi‑
nou uma forte procura por parte dos colecionadores.

Moeda «O Mar» apresentada em Aveiro
Regressámos a Aveiro, onde havíamos estado em 2018 com a exposição dos 
desenhos do concurso Desenhar a Moeda — O Mar, promovido pela INCM 
em parceria com a autarquia aveirense, para apresentar, em maio de 2019, 
no Edifício da Antiga Capitania do Porto de Aveiro, a moeda de coleção 
comemorativa  que resultou desse mesmo concurso, desenhada pela jovem 
estudante Ísis Martins.
Além da autora, estiveram também nesta sessão Maria Margarida Lemos, 
professora que acompanhou o trabalho de Ísis e restantes colegas de turma, 
Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro, e Gonçalo Casei‑
ro, presidente do conselho de administração da INCM.

500 Anos da Circum-navegação a bordo da caravela Vera Cruz
Duas moedas — uma corrente e outra de coleção — ambas comemorativas 
dos 500 Anos da Primeira Viagem de Circum‑navegação de Fernão de Ma‑
galhães, desenhadas pelo artista plástico Luís Filipe de Abreu, foram apre‑
sentadas ao público numa cerimónia realizada a bordo da caravela Vera Cruz.
A sessão de apresentação contou com intervenções de José Inácio, coman‑
dante da caravela Vera Cruz, de José Marques, presidente da Estrutura de 
Missão para as Comemorações do V Centenário da Circum‑navegação de 
Fernão de Magalhães, de Alcides Gama, membro do conselho de adminis‑
tração da INCM, e do historiador José Manuel Garcia.
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Fomos à Madeira celebrar os 600 anos do descobrimento do arquipélago
A moeda corrente comemorativa dos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas 
da Madeira e do Porto Santo, uma das últimas obras do artista plástico Júlio 
Pomar, foi lançada no dia 8 de julho de 2019 na Praça do Fórum Machico, na 
ilha da Madeira.
A sessão contou com um debate sobre a importância histórica da moeda e 
qual o seu futuro, no qual participaram o Vice‑Presidente do Governo Regio‑
nal da Madeira, Pedro Calado, o presidente do conselho de administração da 
INCM, Gonçalo Caseiro, e o presidente da comissão executiva das Come‑
morações dos 600 Anos, Guilherme Silva.
Esta moeda, assim como as restantes moedas comemorativas de 2019, esti‑
veram também em destaque numa exposição com entrada livre patente de 
8 a 14 de julho na praça central do Madeira Shopping.

Moeda dedicada a Joaquim Agostinho circulou por Torres Vedras
A moeda de coleção dedicada ao ciclista Joaquim Agostinho, da autoria do 
escultor Vitor Santos, foi lançada em Torres Vedras na sessão de apresenta‑
ção da 42.ª edição do Grande Prémio Internacional de Torres Vedras — Tro‑
féu Joaquim Agostinho, que se disputou de 11 a 14 de julho de 2019.
A Casa da Moeda acompanhou todas as etapas do Troféu Joaquim Agosti‑
nho com um posto de venda móvel, onde os entusiastas da prova e o público 
em geral puderam adquirir ou trocar esta moeda de coleção comemorati‑
va. Foram ainda oferecidos exemplares em prata proof ao vencedor de cada 
etapa e uma moeda de ouro proof ao ciclista Henrique Casimiro (Efapel), o 
grande vencedor da 42.ª edição do Troféu.

Colocámos a Arquitetura Portuguesa em relevo
A série Arquitetura Portuguesa, dedicada aos grandes nomes da arquitetura 
nacional contemporânea, foi apresentada ao público numa sessão realizada, 
em novembro do ano passado, no Terminal de Cruzeiros de Lisboa, edifício 
projetado por João Luís Carrilho da Graça, arquiteto que figura na terceira 
moeda desta série, desenhada pelo artista plástico Julião Sarmento.
Além do autor desta moeda e do arquiteto Carrilho da Graça, a apresentação 
contou ainda com a presença do arquiteto Eduardo Souto Moura, nome liga‑
do a duas moedas desta série, e do presidente do conselho de administração 
da INCM, Gonçalo Caseiro.
Depois de Álvaro Siza, Eduardo Souto Moura e Carrilho da Graça, respetiva‑
mente, em 2017, 2018 e 2019, este ano será a vez de prestar homenagem ao 
arquiteto Gonçalo Byrne na série Arquitetura Portuguesa.
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Demos a conhecer duas espécies ameaçadas e contámos as histórias das 
moedas de 2019
As moedas de coleção Lobo‑Ibérico, da autoria do escultor Luis Valadares, 
e Alcar‑do‑Algarve, da ilustradora Catarina Sobral, ambas da série Espécies 
Ameaçadas, assim como o livro Valores Portugueses, de Rita Canas Mendes, 
onde se dá a conhecer as histórias e os valores associados a cada moeda co‑
memorativa de 2019, foram apresentados em dezembro numa sessão aberta 
ao público.
Esta sessão contou com intervenções dos respetivos autores, do vice‑presi‑
dente do ICNF, Paulo Balsa, e do administrador da INCM Alcides Gama, e 
ainda com duas elucidativas apresentações sobre as espécies em causa, a 
cargo dos investigadores Mário Reis e Andreia Farrobo.

Moeda comemorativas em exposição
Procurando chegar junto do grande público, e não apenas aos colecionado‑
res e numismatas, a INCM promoveu cinco exposições em alguns dos maio‑
res centros comerciais do País, onde deu a conhecer os temas, os autores e o 
design das moedas comemorativas de 2019.
Aconteceu no Fórum Aveiro, nos dia 11 e 12 de maio, no Madeira Shopping, 
de 8 a 14 de julho, no Centro Comercial Colombo, de 16 a 22 de setembro, 
no CascaiShopping, de 26 de setembro a 3 de outubro, e no Centro Vasco da 
Gama, de 8 a 15 de novembro.
Nestas exibições públicas, os visitantes tiveram ainda oportunidade de tro‑
car as suas notas e moedas por valor equivalente em moedas comemorativas 
correntes e de coleção com acabamento normal.
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A 
moeda O Barroco, da autoria do escultor António Marinho, 
que integra a Série Europa — Idades da Europa, foi distinguida 
como a segunda melhor moeda de ouro de 2018 na VI edição 
dos Premios Internacionales Nexonum.
A moeda distinguida pelo júri desta competição internacional, 
composto por especialistas e académicos da Europa e da Amé‑

rica Latina, possui uma emissão limitada a 2500 exemplares em ouro com 
acabamento proof. Conta ainda com emissões em prata proof e em cuproní‑
quel com acabamento normal.
Os Prémios Nexonum distinguem as melhores moedas de cada ano e são 
organizados e atribuídos pelo Grupo Nexo e pela equipa de redação da pu‑
blicação filatélica e numismática espanhola El Eco.

MOEDA DEDICADA AO BARROCO  
CONQUISTA PRÉMIO INTERNACIONAL
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J
á pode ler o número 2 da Revista M, a revista científica digital do 
Museu Casa da Moeda, inteiramente dedicada à Numismática e à 
Medalhística, que visa contribuir para a fruição do património atra‑
vés da produção de ciência.
Disponibilizada gratuitamente em www.museucasadamoeda.pt, a 
revista, com periodicidade anual, é dirigida por Mário de Gouveia, 

historiador e numismata da  INCM, responsável também pela coordenação 
científica, e integra um Conselho Editorial formado por professores e inves‑
tigadores que atuam em contexto universitário e museológico.
Este número conta com cinco artigos sobre temas numismáticos e meda‑
lhísticos, cruzando áreas tão diferentes como a História, a Arqueologia e a 
Museologia.
São cerca de 75 páginas de texto ilustrado que nos ajudam a compreender o 
fascinante mundo das moedas e medalhas. Os contributos são da autoria de 
Marco Valente, João Goulart de Souza Gomes, Jaime M. M. Ferreira, Daniela 
Pedroso Viela e Mário de Gouveia.

NÚMERO 2 DA REVISTA M  
JÁ ESTÁ ONLINE

1.ª Série · Número 2 · 2019

R E V I S T A

Numismática e Medalhística
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A 
INCM participou na 49.ª edição da World Money Fair (WMF), 
a maior feira internacional dedicada à moeda, que teve lugar 
em Berlim, de 31 de janeiro a 2 de fevereiro.
O certame juntou os principais fabricantes e casas de moeda 
mundiais, além de empresas fornecedoras de matéria‑prima e 
equipamento, associações da especialidade, negociantes, cole‑

cionadores e numismatas de vários países, em torno das últimas novidades 
numismáticas e das mais recentes inovações tecnológicas.
No stand da INCM, ao longo deste fim de semana, milhares de visitantes ti‑
veram oportunidade de ficar a conhecer as moedas produzidas pela empresa.

WORLD MONEY FAIR 2020
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NOVA LOJA DE COIMBRA

N
o dia 8 de junho inaugurámos a nova loja de Coimbra, situa‑
da na Rua Visconde da Luz, na Baixa da eterna «cidade dos 
estudantes».
Dada a atual conjuntura, a abertura do novo espaço foi feita 
em moldes um pouco diferentes do habitual, através de um es‑
petáculo de poesia e música transmitido em direto nas redes 

sociais, para todos os que quisessem assistir.
Mais do que um espaço onde é possível comprar livros e moedas, a nova loja 
de Coimbra pretende afirmar‑se como um verdadeiro polo cultural da cida‑
de e da região Centro, acolhendo e promovendo, no futuro, concertos, teatro, 
tertúlias, apresentações e exposições.
O projeto e o conceito da nova loja de Coimbra são da autoria do arquiteto 
Miguel Arruda, que idealizou um espaço versátil e moderno, mas, ao mesmo 
tempo, confortável e convidativo, para que possa acolher e reunir pessoas de 
diversas gerações em torno da cultura.
Um espaço de portas abertas de segunda a sexta‑feira, entre a 9h00 e as 
18h00, no centro de Coimbra, pronto a receber , com segurança, todos os 
amigos e clientes.
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CONTRASTARIA DE GONDOMAR 
TEM NOVAS INSTALAÇÕES

A 
delegação de Gondomar da Contrastaria da INCM conta, des‑
de dia 22 de junho, com novas instalações, situadas no parque 
tecnológico Goldpark deste concelho, onde a indústria da ou‑
rivesaria tem maior expressão a nível nacional.
A delegação de Gondomar oferece agora condições excecio‑
nais de atendimento ao seus clientes e parceiros. Ao nível da 

modernização da oferta ao setor, a novidade mais relevante será a disponi‑
bilização de um novo equipamento de marcação a laser, essencial para o 
aumento da eficiência e rapidez do serviço.
A nova Contrastaria de Gondomar apresenta ainda maior segurança, adap‑
tada às exigências suscitadas pela COVID‑19, de modo a preservar a saúde e 
o bem‑estar dos seus trabalhadores e dos seus utentes, com um atendimento 
em espaço reservado, um aumento do número de postos de atendimento, que 
permite diminuir os tempos de espera, e disponibilidade de áreas comuns de 
uso exclusivo e gratuito, bem como parqueamento, entre outras novidades.
Ao nível do agendamento, o novo sistema de senhas através de SMS ou pela 
Internet, já implementado com sucesso, será também disponibilizado nestas 
instalações.
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O controlo e marcação de artefactos de metal precioso é tido como a mais 
antiga forma de proteção ao consumidor. Em Portugal, o sistema de cer‑
tificação de metais preciosos atribui às Contrastarias da INCM a enorme 
responsabilidade da verificação do toque legal (permilagem de metal pre‑
cioso contido numa liga) e da aplicação do respetivo contraste, assegurando 
a confiança dos consumidores ao adquirirem metais preciosos e a leal con‑
corrência entre os operadores do setor. 
A escolha do GoldPark consubstancia‑se numa aposta forte e decisiva por 
parte da INCM em investir numa Contrastaria modernizada e inovadora, in‑
tegrada num ecossistema de partilha de valores, conceitos e sinergias, num 
setor que se pretende cada vez mais criativo e empreendedor. 
A INCM salienta ainda o papel fulcral assumido pela Câmara Municipal de 
Gondomar e cuja parceria, desenvolvida ao longo dos últimos anos, permitiu 
a instalação da Contrastaria de Gondomar no Goldpark, o que certamente 
irá contribuir para o desenvolvimento e crescimento deste setor económico.



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

AORP VISITA NOVAS INSTALAÇÕES 
DA CONTRASTARIA EM GONDOMAR

N
o dia 2 de julho, realizou‑se uma visita da Associação de Ouri‑
vesaria e Relojoaria de Portugal (AORP) às novas instalações 
da Delegação da Contrastaria de Gondomar, no Goldpark. 
Nuno Marinho, Presidente da AORP, congratulou a INCM pe‑
las novas instalações, afirmando que estas são «uma melhoria 
que certamente se irá refletir na qualidade dos serviços pres‑

tados às empresas deste que é um dos principais polos de joalharia portu‑
guesa do país». 
Na sequência desta visita, foi feita uma apresentação prévia, via Teams, do 
novo website das Contrastarias da INCM aos representantes das associa‑
ções que colaboraram na fase inicial deste projeto: a AORP, a Associação 
Portuguesa da Indústria de Ourivesaria (APIO), a Associação Nacional do 
Comércio e Valorização do Bem Usado (ANUSA ) e a Associação dos Co‑
merciantes de Ourivesaria e Relojoaria do Sul (ACORS).
Nesta sessão fez‑se a navegação pelos conteúdos da plataforma digital e 
pelos serviços disponibilizados na área de acesso livre e nas áreas reserva‑
das aos operadores económicos e/ou membros do Conselho Consultivo de 
Ourivesaria.
As reações ao novo website, com lançamento agendado para a primeira quin‑
zena de julho, foram muito positivas, tendo o Presidente da AORP declarado 
que «foi com bastante agrado que assistimos à apresentação do novo portal 
online das Contrastarias, criado com o objetivo de otimizar a comunicação e 
agilizar os processos de contacto e marcação, que consideramos essenciais 
para uma maior eficácia e celeridade na prestação dos seus serviços».
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REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
DA UPO JÁ ESTÁ CONCLUÍDA

Os nossos profissionais da Unidade de Publicações Oficiais (UPO), em te‑
letrabalho, continuam a garantir a publicação de todos os diplomas legais 
no Diário da República, um serviço essencial para o País e para a vida em 
sociedade.  Quando regressarem ao trabalho presencial , no edifício da Im‑
prensa Nacional, vão poder contar com instalações renovadas, mais funcio‑
nais, mais bonitas e mais seguras.
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ESTAMOS A INVESTIR NO PRESENTE 
E NO FUTURO DA INCM

E
stamos a investir na renovação do nosso parque industrial, para 
poder trabalhar com ainda mais qualidade e responder aos desa‑
fios atuais e futuros.
No início de junho foi desmontada a máquina KBA74, que foi usa‑
da na Casa da Moeda para impressão de cartões de identificação 
e cartões bancários desde 2002. Este equipamento foi substituído 

em novembro de 2019 pela nova KBA76, que implicou o investimento de 
quase 2 milhões de euros.
Na mesma altura, iniciámos também a desmontagem das máquinas Heidel‑
berg MOZP e KBA104, que foram usadas na Imprensa Nacional para im‑
pressão em papel desde 1986 e 1991, respetivamente, e que serão ambas 
substituídas pela moderna KOMORI, o que corresponde ao investimento de 
quase 1 milhão e meio de euros.
O investimento no presente é determinante para o futuro. Fazemos parte do 
amanhã com confiança e com determinação. 
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OBJETOS COM HISTÓRIA

Cartaz «25 de Abril sempre»
Trabalho da autoria de Armando Alves, executado nas oficinas da INCM, 
numa edição dos trabalhadores por ocasião do 6.º aniversário do 25 de 
Abril. 

A revolução de 1974 e a transição para a democracia marcaram pro‑
fundamente a história da INCM no plano laboral, cultural e econó‑
mico, com conquistas sociais importantes para os trabalhadores. 
Nesta fase, a INCM participou na impressão de alguns dos cartazes de in‑
tervenção política mais significativos, chegando a produzir as suas próprias 
obras de homenagem à revolução.
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DIA DA IGUALDADE DE GÉNERO

A 
3 de junho, dia em que se completaram 125 anos da entrada em 
funções de Etelvina da Conceição e Silva, a primeira mulher a 
trabalhar na Casa da Moeda, celebrámos o Dia da Igualdade de 
Género na INCM.
De então para cá, muita coisa mudou, embora ainda subsistam 
algumas diferenças entre mulheres e homens na sociedade e 

no mundo.
A INCM continua a procurar o equilíbrio entre géneros e conta atualmente 
com números que podemos considerar positivos na composição do seu uni‑
verso laboral: 45% são mulheres e 55% são homens.

A opinião de Cleusa Zanuca, do Brasil (DSI)
Matriz (M) O que significa para si Igualdade de Género?

Cleuza Zanuca (CZ) Igualdade de Género é permitir que homens e 
mulheres gozem dos mesmos direitos, oportunidades, rendimentos 
e obrigações, em todas as áreas. É a valorização da pessoa como 
indivíduo, independente do seu sexo, e dependente tão somente de 
suas ações e do seu mérito.
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(M) Com base na sua experiência em ambiente profissional internacional, 
como é que vê as diferenças em termos de políticas e práticas de igualdade 
de género e conciliação entre a vida pessoal e profissional em Portugal, 
em particular na INCM?

(CZ) Infelizmente vemos ainda no mundo todo os direitos das mu‑
lheres sendo violados, muitas ainda não tem acesso sequer a educa‑
ção, muito menos ao mercado de trabalho.
Em minha vida profissional já passei por algumas empresas e vi 
sim em muitas delas esta desigualdade, refletida principalmente 
nos cargos mais altos das organizações, onde as mulheres eram 
normalmente minoria.
Hoje tenho gosto em pertencer a uma empresa que se preocupa 
com este tema e que age de forma a valorizar sim o indivíduo inde‑
pendente do seu sexo, não sinto de forma alguma a discriminação 
da mulher em termos de carreira dentro da INCM, acho que temos 
todos as mesmas oportunidades.

A opinião de Alessandro Afloarei, de Itália (LAB)

Matriz (M) O que significa para si Igualdade de Género?
Alessandro Afloarei (AA) A igualdade de Género é a equivalência 
social, onde não há distinções, injustiças e diferenças entre os sexos.

(M) Com base na sua experiência em ambiente profissional internacional, 
como é que vê as diferenças em termos de políticas e práticas de igualdade 
de género e conciliação entre a vida pessoal e profissional em Portugal, 
em particular na INCM?

(AA) Através de minha experiência, vejo que a INCM adota práticas exce‑
lentes e fundamentais em relação a igualdade de género. Isso é demons‑
trado através da diversidade de trabalhadores da empresa e a distribuição 
de importantes cargos e funções para ambos os géneros.
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INCM NAS REDES SOCIAIS  
A UM TOQUE DE DISTÂNCIA

Estamos cada vez mais presentes nas redes sociais, com presença especial‑
mente reforçada em tempos de pandemia e de confinamento.
O Facebook, o Instagram, o Linkedin, o Twitter e o Blogue são canais por ex‑
celência de ligação dos trabalhadores entre si, destes à Empresa e da Empre‑
sa aos trabalhadores, e da Empresa com o nosso público e os nossos clientes.

Estamos aqui. Siga‑nos:

Facebook INCM — 9.254 seguidores
Facebook INCM Livros — 23.825 seguidores
Facebook Casa da Moeda — 5.857 seguidores
Facebook Museu Casa da Moeda — 24.309 seguidores

Linkedin INCM — 6.509 seguidores

Instagram INCM — 2.211 seguidores

Twitter INCM — 264 seguidores

Blogue Prelo — 29.337 seguidores
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 Abriu hoje a nova Loja INCM de Coimbra

01/04/2020 
Estamos a apoiar os profissionais de saúde
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Livros para a Quarentena

Visualizações Facebook INCM

https://www.facebook.com/INCM.SA/
https://www.facebook.com/ImprensaNacional/
https://www.facebook.com/INCMMoedas/
https://www.facebook.com/museucasadamoeda/
https://www.linkedin.com/company/incm/
https://www.instagram.com/incm_sa/
https://twitter.com/incm_da
http://prelo.incm.pt/
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BREVES

COLÓQUIO «IMPRENSA NACIONAL: 250 ANOS 
DE HISTÓRIA. O LIVRO, OS SABERES E O 
ESTADO»

Nos dias 28 e 29 de novembro, no Auditório 1 da 
Universidade Aberta, teve lugar o colóquio «Im‑
prensa Nacional: 250 Anos de História. O Livro, 
os Saberes e o Estado», organizado pela Universi‑
dade Aberta — Departamento de História, Artes e 
Humanidades e pela Imprensa Nacional‑Casa da 
Moeda.
Este colóquio assinalou os 250 anos da Imprensa 
Nacional, refletindo sobre a riqueza e complexi‑
dade do seu percurso, a evolução das missões e 
realizações que cumpriu ao longo da sua história 
e sobre os principais desafios que se colocam ao 
mundo editorial contemporâneo.

CONFERÊNCIA HIGH SECURITY PRINTING 
EMEA

A INCM patrocinou e participou na High Securi‑
ty Printing EMEA, uma conferência internacional 
focada na produção e emissão de notas e docu‑
mentos de segurança, que este ano teve lugar em 
Lisboa, de 9 a 11 de março.
Ao longo do evento, representantes governamen‑
tais, bancos centrais, autoridades, fabricantes e 
fornecedores de diversos países apresentaram 
e debateram os novos desafios e as tecnologias 
emergentes aplicadas a vários bens e serviços 
gráficos de segurança, tais como documentos de 
identificação, passaportes eletrónicos, vistos, se‑
los ou notas de banco.
A INCM apresentou as suas mais recentes solu‑
ções de autenticação e validação para documen‑
tos, produtos e pessoas, nomeadamente o Uni‑
Qode e o TrustFace, ambos desenvolvidos em 
parceria com a Universidade de Coimbra.
Em paralelo, realizou‑se uma mostra com mais de 
40 expositores, onde a INCM esteve também re‑
presentada (stand C3), dando a conhecer as suas 
competências ao nível da gráfica de segurança e 
da segurança digital.
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CONSUMERS INTERNATIONAL SUMMIT 2019

A INCM participou na Consumers Internatio‑
nal Summit 2019, cimeira realizada no Centro de 
Congressos do Estoril, com organização da Con‑
sumers International, entidade que integra gru‑
pos de consumidores de todo o mundo.
O evento realiza‑se de quatro em quatro ano, sen‑
do nesta última edição dedicado ao consumo di‑
gital — “colocando os consumidores no centro da 
inovação digital” — envolvendo organizações de 
consumidores, agências governamentais, empre‑
sas e sociedade civil de vários países.

CONTRASTARIA COMUNICA PLANO 
DE FISCALIZAÇÃO AOS OPERADORES 
ECONÓMICOS

A Contrastaria da INCM reuniu no mês de outu‑
bro com algumas centenas de operadores econó‑
micos no Porto e em Lisboa, para comunicar o seu 
plano de fiscalização, decorrente do novo regime 
jurídico da ourivesaria e das contrastarias.
Esta ação, que contou com a participação ativa 
das associações do setor, teve por principal ob‑
jetivo informar os operadores económicos sobre 
as melhores práticas para a defesa da qualidade 
dos metais preciosos e de defesa da concorrência, 
bem como para a aplicação do novo regime legal.
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16.ª EDIÇÃO DO FÓRUM EUROPEU DE JORNAIS 
OFICIAIS 

A INCM esteve presente na 16.ª edição do Fórum 
Europeu de Jornais Oficiais, uma conferência 
internacional realizada em Haia, Holanda, sob o 
tema «O Futuro das Publicações Oficiais».
A convite da organização do Fórum, a Unidade de 
Publicações Oficiais da INCM fez uma apresenta‑
ção sobre o tema «Os Modelos de Implementação 
do Identificador Europeu da Legislação (ELI) no 
Diário da República» (a descrição dos Modelos de 
Implementação dos três pilares do ELI no Diário 
da República pode ser visualizada aqui).
A convite da INCM, participaram, como observa‑
dores, a Imprensa Nacional de Cabo Verde e a Im‑
prensa Nacional de Angola.

INCM APRESENTA SOLUÇÕES DE SEGURANÇA 
E PROTEÇÃO DE MARCA EM EXPOSIÇÃO 
INTERNACIONAL

A INCM esteve presente na SITEVI, uma das 
maiores exposições internacionais dos setores 
vinícola e vitícola, bem como da produção de 
azeite, frutas e legumes, realizada no Centro de 
Exposições de Montpellier, França, de 26 a 28 de 
novembro.
O certame acolheu profissionais e visitantes de 
todo o mundo, que ficaram a conhecer a oferta 
gráfica de segurança da INCM no seu stand, com  
particular incidência nas soluções de proteção de 
marca e de combate à fraude e contrafação.
Uma dessas soluções é o UniQode®, desenvolvi‑
do em parceria com a Universidade de Coimbra, 
que permite codificar informações num identifi‑
cador único, impossível de copiar, e que pode ser 
lido através de smartphones.
Esta solução, com diversos elementos de seguran‑
ça física e digital, pode ser aplicada em qualquer 
produto e, além de garantir a sua autenticidade e 
integridade, torna possível a sua rastreabilidade, 
a identificação ao longo de toda a cadeia de forne‑
cimento e um controle rigoroso das quantidades 
em circulação.
Graças à sua versatilidade, o UniQode® pode 
ser também uma ferramenta de marketing útil 
às empresas, recolhendo dados estatísticos e 
geográficos das verificações, promovendo o 
envolvimento do consumidor e tornando‑o um 
aliado na luta contra a fraude.
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INCM OFERECE MAIS DE 55 MIL LIVROS À 
BIBLIOTECA DE QUELIMANE, EM MOÇAMBIQUE

A INCM doou mais de 55 mil livros, que segui‑
ram para a capital da província da Zambézia em 
34 paletes, com o objetivo de equipar a Biblioteca 
Municipal e Provincial de Quelimane.
A estes livros juntam‑se outros 85 mil, doados por 
diversas instituições no âmbito de iniciativa pro‑
movida pela Câmara Municipal de Setúbal, cida‑
de geminada com Quelimane, o que representa a 
maior oferta de livros jamais feita a Moçambique 
desde 1975, tanto em termos quantidade como no 
que respeita à diversidade de volumes.

PARTICIPÁMOS NA PRODUÇÃO DE JOGO 
PEDAGÓGICO PARA CRIANÇAS

O “Agora Falo Eu!”, um jogo pedagógico com 
cartas criado pelo LabX — Laboratório de Expe‑
rimentação da Administração Pública no âmbito 
de um projeto de Educação para a Cidadania que 
juntou pessoas de vários organismos públicos, 
contou com a participação da INCM enquanto 
parceiro estratégico na impressão.
Inicialmente desenvolvido enquanto ferramenta 
de diagnóstico participativo, este jogo, com 8 car‑
tas de perguntas e 120 cartas de imagens, é tam‑
bém uma ferramenta pedagógica que promove a 
construção de conhecimento e o desenvolvimen‑
to de competências cívicas.
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ANGOTIC — ANGOLA ICT FORUM 2019

A INCM, em parceria com a MTD House Sys‑
tems, esteve presente no ANGOTIC — Angola 
ICT Forum 2019, um evento global de tecnologia 
de informação e de comunicação que teve lugar 
em Luanda.
Com cerca de 8 mil participantes e 200 exposito‑
res de várias nacionalidades, este evento revelou‑
‑se uma oportunidade privilegiada para partilha 
de conhecimento e networking entre entidades 
governamentais, organizações do setor público e 
privado e agentes da indústria de todo o ecossis‑
tema das TIC.

INCM PATROCINA HACKATHON 
DE ESTUDANTES DO IST

A INCM patrocinou um hackathon (competição 
de programação e inovação) organizado pelo Nú‑
cleo de Estudantes de Engenharia de Telecomuni‑
cações e Informática do Instituto Superior Técni‑
co (IST) — o  BreakingDev 2019 —  que teve lugar 
no Tagus Park, em Oeiras, de 11 a 13 de outubro.
Durante o evento, a INCM teve oportunidade de 
interagir com os estudantes do IST, dando‑lhes a 
conhecer os mais recentes projetos da empresa 
nas áreas da Inovação e da Segurança Digital.
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MEETUP: «O LIVRO E A EDIÇÃO  
NA ERA DIGITAL»

O livro e a sua edição na era digital estiveram 
em debate, no dia 14 de novembro, no MeetUp 
organizado pela Associação para a Promoção e 
Desenvolvimento da Sociedade da Informação 
(APDSI) e pela Imprensa Nacional‑Casa da Moe‑
da (INCM).
O debate teve lugar no Picadeiro do Museu Nacio‑
nal de História Natural e da Ciência e contou com 
a participação de Bárbara Bulhosa, diretora e fun‑
dadora da Tinta‑da‑China, Jorge Silva, designer 
editorial e fundador da Silvadesigners, e Duarte 
Azinheira, diretor Editorial e de Cultura da INCM.

INCM MARCOU PRESENÇA NA PORTOJÓIA

A INCM participou na 30.ª edição da Portojóia — 
Feira Internacional de Joalharia, Ourivesaria e 
Relojoaria, um dos mais importantes certames do 
setor, que teve lugar na Exponor, em Matosinhos, 
de 26 a 29 de setembro.
Durante o evento, a INCM apresentou ao público 
o UniqueMark®, um método inovador desenvolvi‑
do pela empresa em parceria com a Universida‑
de de Coimbra, que cria marcas únicas e impossí‑
veis de copiar em artefactos de metais preciosos, 
acompanhadas de mecanismos que permitem a 
rastreabilidade e a verificação da autenticidade 
das peças.
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REUNIÕES DA HALLMARKING CONVENTION 
E DA ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DAS 
CONTRASTARIAS

A INCM, em representação de Portugal, partici‑
pou na 85.ª reunião do Comité Permanente da 
Hallmarking Convention (Convenção sobre o 
Controlo e Marcação de Artefactos de Metais Pre‑
ciosos), que teve lugar em Tel Aviv, Israel, no dia 
11 de setembro.
A Convenção sobre o Controlo e Marcação de 
Artefactos de Metais Preciosos é um tratado in‑
ternacional sobre o comércio transfronteiriço de 
artefactos de metais preciosos, aberto a qualquer 
Estado que faça parte das Nações Unidas e que 
tenha condições para o ensaio e marcação inde‑
pendente de artefactos de metais preciosos.
No dia 12 de setembro, em Tel Aviv, realizou‑se 
ainda a 20.ª reunião da Associação Internacional 
de Contrastarias, onde as Contrastarias da INCM 
também marcaram presença, participando na tro‑
ca de experiências e no debate de assuntos téc‑
nicos de interesse geral com as suas congéneres.

INCM MARCA PRESENÇA NA SDW 2019

A INCM participou na SDW (World Security Do‑
cument) 2019, um dos maiores certames inter‑
nacionais dedicados a documentos e soluções 
de segurança e identificação, que se realizou em 
Londres, de 11 a 13 de junho.
Ao longo dos três dias do evento, realizou‑se uma 
conferência que envolveu diversos palestrantes 
e uma exposição com mais de 190 participantes, 
apresentando os mais avançados produtos e ser‑
viços relacionados com documentos de identifi‑
cação e segurança.
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TEATRO ONLINE CELEBRA O 25 DE ABRIL

No dia 25 de abril, a biografia de Salgueiro Maia 
foi dada a conhecer aos mais novos numa adap‑
tação encenada e representada pelo ator Diogo 
Carvalho a partir do livro Salgueiro Maia — 
O Homem do Tanque da Liberdade e partilhada 
nas redes sociais.
O livro que serviu de inspiração para esta peça 
teatral online é uma edição conjunta da INCM e 
da Pato  Lógico com texto de José Jorge Letria e 
ilustrações de António Jorge Gonçalves.

CONFERÊNCIA: O MAR NOS SÉCULOS XX-XXI 
E AS “MIGRAÇÕES PROIBIDAS”

Nos dias 28 e 29 de novembro, a Biblioteca da 
Imprensa Nacional foi palco da conferência in‑
ternacional O Mar nos Séculos XX‑XXI e as “Mi‑
grações Proibidas”, organizada pelo Instituto de 
História Contemporânea da Faculdade de Ciên‑
cias Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa.
A conferência abordou a relação do Mar com as 
Migrações, um campo de estudo fértil pelos múl‑
tiplos cruzamentos temáticos e abordagens possí‑
veis dentro de diferentes disciplinas das Humani‑
dades e das Ciências Sociais.

THE SEA IN THE 20TH-21ST

CENTURIES & THE FORBIDDEN

MIGRATIONS

 

28-29 NOVEMBER 2019

 

BIBLIOTECA DA IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA

R. DA ESCOLA POLITÉCNICA, 135 - LISBON

 

Organizing Committee: Marta Silva and Yvette Santos (IHC - NOVA FCSH)

 

Information: seaxxcentury@gmail.com; www.ihc.fcsh.unl.pt

A L B E R T  E I N S T E I N
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EID FORUM 2019

A INCM esteve presente no eID Forum, uma das 
mais importantes conferências internacionais so‑
bre identificação eletrónica, que teve lugar em 
Tallin, na Estónia, nos dias 17 e 18 de setembro, 
sob o tema “Moldar o Futuro da Identificação 
Eletrónica”.
Ao longo do evento, a INCM teve oportunidade 
de dar a conhecer os seus produtos e seus proje‑
tos de Inovação nesta área, com destaque para o 
Trustface®, um projeto que visa o reconhecimen‑
to de facial de fotos em documentos de identifi‑
cação, como o passaporte ou o cartão de cidadão, 
entre outros.
A INCM, representada por António Maio, partici‑
pou ainda num debate sobre o tema “Emergência 
de Mercados  Verticais de ID Mobile”, moderado 
por Tor Fridell, da Suécia, que contou também 
com intervenções de representantes de organi‑
zações da Finlândia, da Estónia, da Irlanda e da 
Holanda.

INCM CERTIFICA IMAGEM COMEMORATIVA 
DO CENTENÁRIO DA ESCULTURA DE N.ª SR.ª 
DO ROSÁRIO DE FÁTIMA

A imagem de N.ª Sr.ª comemorativa do centená‑
rio da escultura de N.ª Sr.ª do Rosário de Fátima 
foi apresentada, no dia 17 de junho, no Centro 
Pastoral de Paulo VI, em Fátima. Parte da receita 
obtida com a venda desta imagem oficial, certifi‑
cada com selo holográfico, numa edição limitada 
a 25 mil exemplares, irá reverter para a Casa de 
São Miguel, uma casa de acolhimento residencial 
para crianças e jovens.
A iniciativa resulta de uma parceria entre a ACI‑
SO — Associação Empresarial de Ourém‑Fátima, 
o Santuário de Fátima e a Imprensa Nacional‑Ca‑
sa da Moeda (INCM).
Além do certificado com o respetivo holograma, a 
INCM é responsável pela produção do selo para a 
estatueta e pela imagem da embalagem, de forma 
a garantir que se trata de um artigo genuíno, ofi‑
cial e não contrafeito.
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DOCUMENTO ÚNICO AUTOMÓVEL — MAIS 
PRÁTICO E AINDA MAIS SEGURO

O Documento Único Automóvel (DUA) é o docu‑
mento que identifica cada veículo, permitindo‑lhe 
circular nos países da União Europeia. Contém in‑
formações como a marca, o modelo, a matrícula 
e outras especificações técnicas da viatura, bem 
como os dados do seu proprietário.
O DUA pode ser solicitado online em www.auto‑
movelonline.mj.pt ou presencialmente, nos bal‑
cões do Instituto dos Registos e Notariado (IRN), 
entidade responsável pela emissão do documen‑
to, assim como em algumas Lojas de Cidadão, em 
vários pontos do País.
Em 2019, o DUA passou a ser emitido em formato 
de cartão polimérico, tornando‑se assim mais re‑
sistente e mais fácil de guardar na carteira.
A segurança passou a ser também maior gra‑
ças à incorporação no documento da tecnologia 
UniQode®, desenvolvida pela Imprensa Nacio‑
nal‑Casa da Moeda (INCM)  em parceria com a 
Universidade de Coimbra, que possibilita a leitu‑
ra ótica da informação do certificado de matrícula 
através da aplicação para telemóvel DUApp, que 
pode ser descarregada gratuitamente na Apple 
Store e na Google Play.

DUApp — a informação do veículo na ponta dos 
dedos
A aplicação DUApp, desenvolvida pela INCM, 
permite aceder de forma intuitiva e amigável a 
toda a informação visível e invisível contida no 
DUA mediante a leitura ótica do código UniQo‑
de®. Esta aplicação permite ainda aceder a toda 
a informação em formato XML, tornando possí‑
vel a leitura automática dos dados contidos no 
documento.
A DUApp, embora não substitua o documento,  
funciona offline e está disponível,  de forma gra‑
tuita e com acesso público, para os sistemas An‑
droid e Apple,
Para ler a informação contida no UniQode®, bas‑
ta abrir a DUApp e apontar o telemóvel para o có‑
digo existente no verso do DUA, descodificando 
assim a informação contida no documento.
Recomenda‑se que esta operação seja feita num 
local bem iluminado, evitando brilhos e sombras 
sobre o UniQode®, sem esquecer de focar e en‑
quadrar bem o código. 

http://www.automovelonline.mj.pt
http://www.automovelonline.mj.pt
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