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O Sistema de Gestão da Conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal (do,da,de)
The work, family and personal life balance Management System of

IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA, S.A.
Av. António José de Almeida
1000-042 LISBOA
PORTUGAL
e dos locais apresentados em anexo
and the sites specified in annex

implementado em toda atividade exercida pela INCM nas suas diversas áreas de negocio, em concreto:(I) Na área da moeda, a produção de moeda corrente e
de coleção, medalhas, fichas paramonetárias, selos brancos, objetos de arte em metal e demais produtos similares;(II) Na área gráfica, a produção de produtos
gráficos tradicionais e de segurança, cartões poliméricos, passaportes, selos de autenticação e legitimação, cadernetas, personalização de documentos,
produção de hologramas, valores postais e outros produtos similares;(III) Na área de publicações oficiais, a edição do Diário da Republica, a elaboração
produtos jurídicos de valor acrescentado e a criação de atributos profissionais;(IV) Edição de livros e demais obras de relevante interesse cultural e outros
produtos similares;(V) Na área das contrastarias, a prestação de serviços oficiais de contrastaria, a marcação a laser e serviços de formação, no âmbito dos
metais preciosos, entre outras atividades similares, atividades de fiscalização, instrução de processos contraordenacionais e aplicação de respetivas coimas e
sanções acessórias, ainda(VI) comercialização dos produtos e serviços na rede de lojas da INCM, cumpre os requisitos da norma
implemented in the all activity carried out by INCM in its various business areas, namely:(I) in the currency area, the production of currency and collection, medals, tokens, white stamps, art objects in metal and other
similar products;(II) in the graphic area the production of traditional and security graphic products, polymer cards, passports, authentication and legitimacy stamps, notebooks, personalization of documents, hologram
production, postal cards and other similar products;(III) in the publishing area of the Diário da República, the elaboration of value-added legal products and the creation of professional attributes;(IV) In the edition of books
and other works of relevant cultural interest and other similar products; (IV) in the area of contrasts, the provision of official contrasting services, laser marking and training services in precious metals, among other similar
activities, inspection activities, investigation of administrative proceedings and application of the respective fines and accessory sanctions, and (V) the marketing of products and services in INCM's network of stores, meets
the requirements of the standard
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