RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2009
OVALORDASEGURANÇA

PÁGINA 2

INCM IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA

COMO LER ESTE RELATÓRIO
Ao longo deste Relatório serão utilizados alguns elementos gráficos com o objectivo de facilitar a leitura:
Links para acesso a documentos e entidades.
Glossário com informações adicionais sobre expressões, siglas e conceitos.
GRI Indicador de Perfil.
GRI Indicador de Desempenho Económico.
GRI Indicador de Desempenho Ambiental.
GRI Indicador de Desempenho Social.
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SOBRE O RELATÓRIO
2.6 O presente documento é o 2.º Relatório de Sustentabilidade da Imprensa
Nacional – Casa da Moeda, S. A. (INCM), dando continuidade ao compromisso da
empresa com o Desenvolvimento Sustentável e com a transparência para com as
suas partes interessadas (stakeholders).

Destinatários
3.5 O Relatório destina-se a todas as partes interessadas da INCM, cujo idioma
seja o Português.

Ainda assim, é intenção da empresa publicar um resumo deste Relatório especificamente dirigido aos seus colaboradores, e um outro, em Inglês, para os seus
clientes e fornecedores estrangeiros.
Âmbito
3.1 3.6 3.8 O Relatório refere-se ao ano civil de 2009 e tem como âmbito a totalidade das actividades desenvolvidas pela INCM. Não foi incluída qualquer informação referente a empresas participadas.

Alterações significativas

As alterações relevantes ocorridas no período a que reporta este Relatório, ou relacionadas com a forma de cálculo dos dados apresentados, são desenvolvidas ao
longo do presente documento.
Metodologia
3.5 O Relatório foi elaborado de acordo com as directrizes da Global Reporting Initiative

(GRI), Linhas de Orientação G3, para o nível de aplicação B. Para a identificação
dos temas mais relevantes foi efectuada uma consulta às partes interessadas da
empresa, incluindo um focus group com colaboradores e um questionário enviado
a 60 entidades externas. Foi ainda efectuada uma consulta interna aos responsáveis das diferentes direcções e áreas operacionais da INCM.
Contactos
3.4 Comité de Sustentabilidade

Avenida de António José de Almeida
1000-042 Lisboa
Telefone: 217810700
e-mail: sustentabilidade@incm.pt
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MENSAGEM DO PRESIDENTE

1.1 Há um ano atrás a INCM dava um primeiro e decisivo passo no desenvolvimento de uma cultura de transparência e sustentabilidade, dando a conhecer a sua
actividade e desempenho, mas igualmente o caminho definido para responder
aos desafios do presente e do futuro.

Com a publicação deste 2.º Relatório, assumimos inequivocamente o compromisso da INCM para com o desenvolvimento sustentável e para com as nossas
partes interessadas e apresentamos a Estratégia de Sustentabilidade agora (re)definida, e que tem como lema «O valor da Segurança».
Esta estratégia foi delineada em quatro grandes eixos - a Inovação Tecnológica,
a Qualidade e Segurança, o Serviço ao Cidadão e a Divulgação Cultural - e é no
seu desenvolvimento que assentará a actuação da empresa, de modo a alcançar
os seus objectivos, conseguindo simultaneamente vantagens para si própria e
para as suas partes interessadas.
O bom desempenho económico registado em 2009, apesar do actual contexto de
crise económica à escala global em que vivemos, dá-nos o alento necessário para
prosseguir e a garantia de que possuímos as ferramentas e os recursos necessários para alcançar os novos desafios.
Na perspectiva da sustentabilidade, 2009 foi um ano bem sucedido, no sentido
em que, regra geral, alcançámos as metas que nos propusemos. Fruto da adopção
de práticas ambientalmente responsáveis, a INCM conseguiu certificar o seu
Sistema de Gestão Ambiental segundo a norma NP EN ISO 14001:2004.
Desenvolvemos igualmente um trabalho aprofundado de aproximação às nossas
partes interessadas e registámos melhorias ao nível da comunicação interna, com
o lançamento do boletim interno Matriz, a comemoração do aniversário da INCM,
entre outras.
Na certeza de que nos encontramos no caminho certo, e contando com a colaboração, cada vez mais estreita, entre clientes, fornecedores, colaboradores, accionista e comunidade em geral, estou ciente de que continuaremos a criar valor
acrescentado para a empresa e para o País.
Estêvão de Moura

Entrada principal
da Casa da Moeda.

MARCOS DE 2009
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JUNHO

Inquérito ao Clima
Organizacional,
Encontro de Quadros
e workshop sobre
documentos
de identificação
seguros na cidade da
Praia, Cabo Verde

› Realização de um
encontro de quadros da
INCM em Évora com
o objectivo de dar
a conhecer a nova
macroestrutura
organizacional,
baseada em unidades
de negócio.

› Realização de
inquéritos anónimos
e confidenciais
aos colaboradores sobre
o clima organizacional,
que traduzem as
características da
empresa percebidas
pelos colaboradores.
Esta iniciativa teve
uma adesão bastante
elevada, o que
possibilitou recolher
um conjunto de
informações que
permitirão equacionar,
num futuro próximo,
acções de melhoria nos
aspectos com avaliação
menos positiva.

› Realização de um
workshop sobre
documentos oficiais
seguros, em parceria
com a Multicert e sob o
alto patrocínio do
NOSI – Núcleo
Operacional
da Sociedade
de Informação
de Cabo Verde.
O encontro contou
com a participação
de cerca de 25 técnicos
e gestores, de diferentes
instituições
cabo-verdianas,
que desenvolvem
trabalho na área
dos documentos
oficiais seguros.

O encontro contou com
a presença de todos os
elementos do Conselho
de Administração,
directores da empresa
e ou responsáveis
equiparados, servindo
igualmente o propósito
da construção de
espírito de grupo.

JULHO
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Boletim Matriz,
Aniversário e Novo
Organigrama da INCM

› Alteração da estrutura
interna, baseando-se o
novo modelo na criação
de cinco unidades
independentes
de negócio.

› Publicação do
primeiro número
do Matriz, boletim
interno da INCM,
a partir do qual
os colaboradores
da empresa e os
principais interessados
têm acesso às notícias
mais relevantes
relacionadas com
a mesma, assim como
com os projectos
em curso.
Mais do que recuperar
uma tradição antiga
da INCM, o Matriz
vem preencher uma
lacuna existente na
comunicação interna,
sendo esta uma área
insistentemente referida
como fundamental para
a consolidação dos
projectos empresariais
e o aprofundamento da
relação entre a empresa
e a comunidade.

› Comemoração,
pela primeira vez,
do aniversário da
INCM, a qual resultou
da fusão entre a Casa
da Moeda e a Imprensa
Nacional, a 4 de Julho
de 1972. Ao longo dos
seus 37 anos a empresa
soube estar à altura
dos novos desafios,
mantendo sempre uma
identidade própria,
mas modernizando-se
em equipamento e,
sobretudo, em termos
da sua estrutura interna,
mais actual
e consentânea com
as necessidades
de cada época.

O dia foi também
aproveitado para
prestar homenagem
aos 22 colaboradores
que dedicaram mais
de 30 anos do seu saber
e disponibilidade
à INCM.

Este modelo pretende
dotar a empresa
de uma nova
e acrescida capacidade
de resposta aos desafios
do mercado, permitindo
aos seus responsáveis
e equipas um maior
dinamismo.
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AGOSTO

Relatório de
Sustentabilidade

Através desta
publicação, a INCM
deu a conhecer
a sua actividade
e desempenho, bem
como o caminho que
definiu para responder
aos desafios que
o futuro coloca,
assumindo um
compromisso com
o desenvolvimento
sustentável
e a transparência para
com as suas partes
interessadas.

› Publicação
do Primeiro Relatório
de Sustentabilidade
da INCM, sendo
uma das primeiras
empresas do sector,
a nível mundial,
a fazê-lo.

NOVEMBRO

Protocolo Novas
Oportunidades
› Assinatura de
protocolo com a Agência
Nacional para a Qualificação,
no âmbito das Novas
Oportunidades,
facilitando aos
colaboradores
da empresa a
possibilidade
de concluir
o 9.º ou o 12.º ano.

O Centro Novas
Oportunidades irá
funcionar dentro
da INCM, de forma
flexível e adaptada
aos horários dos
colaboradores
e da empresa.

RELATÓRIO E CONTAS 2009 MARCOS DE 2009
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Certificação
Ambiental, Prémio
de Melhor Medalha
Comemorativa
e workshop sobre
documentos oficiais
seguros em Maputo

2.10 › O Morabitino

› Certificação do
Sistema de Gestão
Ambiental segundo
a norma NP EN ISO
14001:2004, o mais
elevado padrão
de reconhecimento
da gestão ambiental
de uma organização.

O Morabitino é um d
os mais belos e raros
exemplares da
numismática portuguesa,
tendo a sua emissão
inaugurado a série
Tesouros Numismáticos
Portugueses.

O investimento
realizado permitirá
racionalizar meios
e reduzir custos, vindo
igualmente ao encontro
da exigência dos
clientes e dos mercados,
cada vez mais atentos
e selectivos
relativamente à
qualidade ambiental
dos seus fornecedores.

de D. Sancho II recebeu
o Prémio de Melhor
Moeda Comemorativa
Portuguesa de 2009,
atribuído pelo Fórum
dos Numismatas.

› Realização de um
Workshop sobre
“documentos oficiais
seguros”, em parceria
com a MULTICERT
e a Visionbox e sob o alto
patrocínio do Ministério
da Ciência e Tecnologia
de Moçambique.

O encontro contou
com a participação
de cerca de 70 quadros
e técnicos da
Administração Pública
Moçambicana,
responsáveis pela
emissão, validação
e fiscalização de
documentos oficiais
de identificação.

Produção de moeda
corrente, UMD.

ACTIVIDADE
DA INCM
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2.2 2.8 Actualmente, no desempenho da sua actividade, a INCM é responsável por

produtos (bens e serviços) essenciais à dinâmica económica e social do País, produtos esses que serão apresentados nas páginas seguintes, agrupados de acordo
com as Unidades de Negócio responsáveis pela sua disponibilização.
2.7 A empresa desenvolve a sua actividade, essencialmente, em Portugal e no
Brasil, possuindo os espaços indicados na figura abaixo.

Figura 1
Localização das instalações
da INCM

edifício fabril
edifício de serviço
armazém
edifício administrativo
loja
porto

coimbra

portugal

lisboa

brasil

rio de
janeiro
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Unidade Editorial
Caracterização sumária
NÚMERO DE colaboradores: 7
Valor das vendas: 0,143 milhões de euros

- 36,4%
- 64,0%

Lista de produtos
Livros Edições INCM
Livros Edições INCM/Outras editoras

A Unidade Editorial contribui para que obras fundamentais da cultura nacional
e universal sejam disponibilizadas ao grande público, sendo igualmente responsável pela publicação de estudos sobre a cultura portuguesa, a história de
Portugal e trabalhos universitários no domínio das Ciências Humanas.
Destacam-se as edições críticas das obras de Almeida Garrett, Eça de Queirós
e Fernando Pessoa, estando em fase de preparação a de Camilo Castelo Branco.

Pormenor de uma edição
INCM, UED.
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Unidade Gráfica

Caracterização sumária
NÚMERO DE colaboradores: 284
Valor das vendas: 62,472 milhões de euros
Lista de produtos
Passaportes
Cartões de identificação
Selos de autenticação e legitimação
Cartões bancários
Cadernetas bancárias
Impressos
Valores postais
Livros
Formulários electrónicos

Pormenor
de impressão, UGF.

A Unidade Gráfica desenvolve a actividade gráfica
em geral e a produção de documentos de segurança
e de outros suportes associados à ideia de valor e à
garantia de autenticidade. Além destes documentos,
a Unidade colabora com a Administração Pública na
concepção, produção, personalização, gestão de
stocks e distribuição dos impressos oficiais do Estado,
para uso das empresas e dos cidadãos.
As competências desenvolvidas na gráfica de segurança permitem-lhe igualmente estender a sua oferta
ao sector privado.

- 1,7%
+ 32,8%
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Unidade Publicações Oficiais

Caracterização sumária
NÚMERO DE colaboradores: 77
Valor das vendas: 1,873 milhões de euros

- 3,8%
- 78,5%

Lista de produtos
Diário da República - papel
Diário da República - electrónico
Diário da República - CD/DVD
Separatas
Outras publicações oficiais
Jornal Oficial da União Europeia e outras publicações
europeias
Publicação de actos no Diário da República

A Unidade Publicações Oficiais é responsável pela edição do Diário da
República, através do qual os cidadãos tomam conhecimento dos actos que
regem a vida da sociedade portuguesa. A 1 de Julho de 2006 foi atribuído valor
legal à versão electrónica do Diário da República, disponibilizada no site da
INCM, como serviço público de acesso gratuito e universal.
A Unidade edita igualmente, em formato electrónico, os acórdãos do Supremo
Tribunal Administrativo, que constituem um apêndice do Diário da República,
e colabora com o Ministério do Trabalho na publicação do Boletim do Trabalho
e Emprego. Adicionalmente, é agente oficial do Serviço de Publicações da
União Europeia.

Pormenor do Diário
da República
Electrónico, UPO.
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Unidade Moeda e Produtos Metálicos

Caracterização sumária
NÚMERO colaboradores: 49
Valor das vendas: 18,493 milhões de euros

- 2,0%
+ 54,3%

Lista de produtos
Moeda corrente
Moeda corrente comemorativa
Moeda de colecção
Medalhas
Objectos de arte
Selos brancos, cunhos e sinetes

A Unidade Moeda e Produtos Metálicos é responsável pela cunhagem de moeda corrente para satisfazer as
necessidades de circulação monetária no Estado
Português, sendo esta uma actividade com mais sete
séculos de tradição na Casa da Moeda de Lisboa, de
que a INCM é depositária.
Além da cunhagem de moeda corrente, esta unidade
cunha e comercializa séries anuais de moedas de
euro e diversas moedas de colecção comemorativas,
satisfazendo a tradição de coleccionismo em
Portugal, e fabrica e comercializa medalhas e objectos
artísticos, sempre alusivos ao património, arte e de celebração de acontecimentos da cultura portuguesa
ou mundial.

Produção de moeda
de colecção com
acabamento especial,
UMD.
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Unidade Contrastarias
Caracterização sumária
NÚMERO DE colaboradores: 84
Valor das vendas: 1,323 milhões de euros

- 3,4%
- 4,4%

Lista de produtos
Ensaios e marcações
Matrículas e licenças
Ensaios laboratoriais

A Unidade Contrastarias garante o toque dos metais preciosos e suas ligas, através da verificação
legal (permilagem de metal precioso contido numa
liga). A verificação protege o consumidor de falsificações e outras fraudes e permite a concorrência
leal entre os diferentes agentes económicos envolvidos. Esta garantia é conferida com a aplicação da
marca de contraste, junto à da responsabilidade do
fabricante ou equivalente.
Trata-se de uma prática com 125 anos na INCM,
contando com laboratórios com ensaios acreditados pelo Instituto Português de Acreditação e utilizando
os mais modernos métodos analíticos e marcas de
elevada segurança contra a falsificação.

Contraste de metais
preciosos, UCO.
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Governo da sociedade

A estrutura da INCM acompanha as orientações estratégicas para o Sector
Empresarial do Estado (SEE) na concretização do objectivo de melhoria do governo societário das empresas públicas. Em termos de enquadramento legal,
sendo uma empresa integralmente detida pelo Estado, a INCM segue, em matéria de gestão, os princípios do capítulo II da Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007,
de 28 de Março.

Missão 4.8
A INCM, enquanto parte integrante do Sector Empresarial do Estado, tem
como missão desenvolver, produzir e fornecer bens e serviços essenciais ao
bom funcionamento das relações das pessoas e organizações entre si e com
o Estado, que requerem a incorporação de elevados padrões de segurança
como garantia da sua autenticidade e fiabilidade.

Valores
4.8 A

INCM herdou, dos oito séculos de actividade das entidades que lhe deram
origem, um conjunto de valores que têm perdurado e fazem parte da sua identidade:
a) A cultura empresarial
Esta cultura assenta na protecção dos interesses do accionista, através da salvaguarda do carácter, natureza e atribuições públicas da INCM, para as quais foi
criada e segundo as quais foi evoluindo.

Por outro lado, os interesses do accionista são assegurados pela forma de governo
da empresa baseada nos princípios de fiabilidade, relevância e transparência da
informação de gestão produzida e disponibilizada.
Sustenta-se, igualmente, na procura da satisfação das expectativas dos clientes, na
qualidade dos produtos que fornece e na relação estreita e cooperante com fornecedores e outros parceiros de negócio, com suporte na sua capacidade de ino-
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vação, na conduta profissional dos seus colaboradores, que se pretende ver pautada pela integridade, honestidade, confidencialidade, dedicação e diligência, pelo
cumprimento das normas estabelecidas, particularmente de qualidade e pela
busca de melhoria contínua.

b) O desenvolvimento sustentável
O contributo da INCM para o desenvolvimento sustentável assenta, essencialmente, na capacidade de gerar e distribuir riqueza pela sociedade, dando particular importância aos seus colaboradores, por forma a garantir o seu bem-estar.
Neste processo a INCM procura igualmente utilizar as melhores práticas ambientais, de modo a minimizar os seus impactes e a servir de exemplo para todos
os seus parceiros e intervir, de forma significativa, no bem-estar da sociedade,
apoiando instituições e causas de reconhecido mérito público.
Este valor inspira-se na responsabilidade com que a INCM assume os seus deveres e compromissos, na transparência da sua conduta e na sua consciência social,
ambiental e económica.

c) A responsabilidade para com os colaboradores
Consciente de que os seus recursos humanos são a sua maior valia e que deles depender o sucesso dos desafios que a empresa enfrenta hoje e amanhã, é responsabilidade da INCM proporcionar a todos os seus colaboradores as condições de
segurança e bem-estar essenciais ao seu desenvolvimento profissional e pessoal.

Visão
Tendo por base estes valores, é ambição da INCM continuar a ser reconhecida
como o fornecedor privilegiado do Estado e das empresas, de produtos e serviços
de qualidade, essenciais à sociedade, suportados em processo e soluções seguras,
com a incorporação dos mais elevados níveis de segurança, física e lógica, que garantam a autenticidade da identificação de pessoas, de bens e serviços, com recurso
à mais moderna tecnologia e know-how desenvolvido à medida das necessidades
dos clientes, e como promotora da língua e da cultura portuguesa.
Este trabalho estará assente em práticas de gestão sempre actuais e transparentes
que visam o retorno desejado pelo accionista, um elevado serviço ao cidadão e a evolução dos colaboradores, desempenhado em parceria com todas as partes interessadas e considerando todas as responsabilidades sociais e ambientais da empresa.
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Código de Ética e Conduta
4.6 4.8 A INCM sempre pautou a sua actuação pelo cumprimento das normas legal

e eticamente aceites, o que lhe tem permitido ganhar a confiança de todos aqueles com quem se relaciona.
De modo a manter, e se possível aumentar, esse capital de confiança, a INCM decidiu desenvolver um código de ética e conduta, tendo em vista três grandes objectivos:
› Contribuir para o fortalecimento do espírito de equipa e da cultura INCM
entre todos os colaboradores e do sentimento de pertença destes à empresa.
› Reforçar, junto de todos os colaboradores e prestadores de serviços, o compromisso de adoptar procedimentos e regras de conduta irrepreensíveis no
que concerne ao seu relacionamento com todas as partes interessadas, no exercício da sua actividade profissional.
› Incentivar as relações da INCM com todas as suas partes interessadas, tendo
por base a confiança e o respeito mútuo, conscientes de que esses valores, que
a sociedade reconhece na INCM, constituem um dos seus principais activos.
A elaboração deste Código, cuja conclusão estava inicialmente prevista para 2009,
tem recolhido contributos de diferentes áreas da empresa, garantindo através
deste processo participativo que o documento final será consensual e apresentará, de forma fiel, o compromisso da empresa ao nível da transparência dos seus
procedimentos.
É ainda intenção da INCM assumir neste Código valores, compromissos e princípios decorrentes do Global Compact (Pacto Mundial das Nações Unidas), em matéria de protecção dos direitos humanos, do direito laboral, da protecção ambiental e do combate à corrupção, que devem ser observados por si e pelos seus
colaboradores, no desempenho das suas funções.

Relação com o accionista
4.4 No seguimento das orientações estratégicas globais definidas na RESOLUÇÃO Do
Conselho de Ministros nº 70/2008, de 22 de Abril, para o Sector Empresarial do Estado, a
PARPÚBLICA – Participações Públicas (SGPS), S. A., no exercício da sua função accionista, es-

tabeleceu as orientações estratégicas da INCM. Sobre estas, o Conselho de
Administração definiu as Bases de Orientação Estratégica para o seu mandato
(2008-2010), contemplando os objectivos, as medidas, as metas e os respectivos indicadores de desempenho.
Estes instrumentos suportam o contrato de gestão assinado entre a PARPÚBLICA
e o Conselho de Administração, para o período considerado.
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Estrutura interna
2.9 No seu Relatório de Sustentabilidade de 2008, a empresa deu conhecimento
que estava em curso um processo de alteração da sua estrutura interna, processo
esse que visava a sua organização, baseado em unidades de negócio, e pretendia
dotar a empresa de uma nova e acrescida capacidade de resposta aos desafios do
mercado, permitindo aos seus responsáveis e equipas um maior dinamismo.
2.3 4.1 Foram deste modo criadas cinco unidades de negócio (Gráfica, Moeda e
Produtos Metálicos, Editorial, Publicações Oficiais e Contrastarias), passando cada
uma delas a articular de forma directa as operações produtivas, o marketing e as
vendas.

Figura 2
Nova macroestrutura da INCM

UGF

UNIDADE SERVIÇOS PARTILHADOS
MEMBRO DO CA

DFC Direcção de Finanças e Contabilidade
DRH Direcção de Recursos Humanos
GQA Gabinete de Qualidade, Ambiente, HST
SAG Serviço de Segurança e Apoio Geral
SMO Serviço de Manutenção e Obras
GJU Gabinete Jurídico
SAT Serviço de Armazéns e Transportes

Unidade Gráfica
MEMBRO DO CA

CG

MARKTING VENDAS

OPERAÇÕES
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CA

SCA

Conselho de
Administração

Secretariado do CA

Comités

Projectos

DMK
Direcção de
Markting Estratégico

DCP

GAI

Direcção de Compras

Gabinete de
Auditoria Interna

DSI

GCG

Direcção de Sistemas
de Informação

Gabinete de
Controlo de Gestão

UED

UPO

UCO

Unidade Moeda e
Produtos Metálicos

UMD

Unidade Editorial

Unidade de
Publicações Oficias

Unidade de Contrastarias

MEMBRO DO CA

MEMBRO DO CA

MEMBRO DO CA

MEMBRO DO CA

CG

CG

MARKTING VENDAS

OPERAÇÕES

MARKTING VENDAS

CG

OPERAÇÕES

MARKTING VENDAS

CG

OPERAÇÕES

MARKTING VENDAS

OPERAÇÕES
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Além dessa articulação directa e imediata entre a produção e o mercado, a reestruturação implicou ainda a atribuição de funções executivas de direcção de cada
uma das unidades a um administrador.
Os serviços de apoio, fornecedores de todas as unidades de negócio, passaram a
integrar uma unidade de serviços partilhados. A referida unidade inclui as finanças e contabilidade, os recursos humanos, a qualidade e ambiente, a segurança,
os projectos e obras, os serviços jurídicos, os armazéns e transportes e a manutenção. A unidade é igualmente gerida por um membro do Conselho de
Administração.
Embora com funções transversais na empresa, cobrindo ou fornecendo todas as
demais unidades de negócios, certas actividades, pela sua importância estratégica, foram também autonomizadas em unidades próprias, apoiando ou reportando directamente ao Conselho de Administração e dotadas de uma direcção
própria. É o caso do Marketing Estratégico, a quem «compete participar nas decisões das linhas estratégicas de negócio e suportar as novas propostas de desenvolvimento das unidades de negócio». Idêntica autonomização ocorreu com
o Controlo Interno e a Auditoria Interna.
A nova orgânica da empresa prevê ainda, com carácter permanente, a criação de
um outro tipo de estruturas, os comités, igualmente de apoio à administração da
empresa, para áreas consideradas cruciais e de natureza transversal.

Modelo de gestão de riscos
1.2 O modelo de gestão de riscos adoptado pela INCM está ligado a outros instrumentos criados pela empresa, nomeadamente o Plano de Marketing, onde se
encontram caracterizados os riscos de procura.

Esta metodologia, recomendada e utilizada pela Security Exchange Commission (SEC Enterprise Risk Management), abrange transversalmente o plano de riscos da
INCM. Uma análise mais profunda aos conteúdos do modelo de gestão de riscos
pode ser efectuada a partir do Relatório e Contas de 2009 da empresa.

Bases de actuação estratégica
As orientações estratégicas de gestão definidas pela INCM para o triénio de 2008-2010 definem os princípios de actuação interna e externa da empresa, estando suportadas por três eixos de actuação, conforme figura abaixo.
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Para cada eixo encontram-se definidos diferentes objectivos e respectivas medidas, devidamente enquadrados por resoluções do Conselho de Ministros e deliberações da assembleia geral e do Conselho de Administração da empresa. A sua
monitorização é feita através de metas temporais e indicadores de desempenho
específicos.
Figura 3
Eixos de actuação
das orientações
estratégicas de gestão

SERVIÇO PÚBLICO

ACTIVIDADE EMPRESARIAL

ACTIVIDADE GERAL

Pormenor de holograma, UGF.

PARTES
INTERESSADAS
E ANÁLISE
DE RELEVÂNCIA

PÁGINA 32

INCM IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2009 PARTES INTERESSADAS E ANÁLISE DE RELEVÂNCIA

PÁGINA 33

No âmbito do seu relacionamento com as partes interessadas, de uma forma geral,
a INCM definiu como princípio de actuação:

Fomentamos a confiança por via do diálogo e do reconhecimento mútuo.

No desenvolvimento do Relatório de Sustentabilidade de 2009, a INCM estabeleceu como uma das suas premissas o aprofundamento do trabalho com as suas
partes interessadas. A empresa reconhece que este trabalho pode ser um contributo essencial em várias dimensões, permitindo, entre outros aspectos, ajudar a
prevenir ou resolver conflitos, motivar os colaboradores e identificar novas oportunidades comerciais.
De todo o trabalho realizado, destacam-se três momentos cruciais no envolvimento das partes interessadas da INCM, que serão aprofundados nos subcapítulos que se seguem:
1. Mapeamento das Partes Interessadas;
2. Focus Group Colaboradores;
3. Questionário de Materialidade.
No Relatório de Sustentabilidade de 2008 foram definidos objectivos e medidas
que importa agora avaliar e dar conta no presente documento.
Quadro 1
Avaliação das medidas
apresentadas em 2008,
no âmbito das partes
interessadas

Medidas

Observações

Objectivo: Apostar no diálogo permanente com as partes interessadas,
integrando expectativas e prestando contas de forma regular

Publicar o Relatório de Sustentabilidade

•

Implementar a Norma Portuguesa 4469 –
Sistema de Gestão da Responsabilidade Social
Definir e divulgar um código de ética

•
•
•

Realizar a consulta às principais
partes interessadas da empresa
Definir um plano de gestão de risco
Assumir os valores defendidos pela Global
Compact das Nações Unidas

•
•

O Relatório de Sustentabilidade de 2008
foi publicado e encontra-se disponível
no site da empresa.
Em curso. A meta inicial de 2010 poderá
não ser cumprida.
Em curso. A meta inicial de 2009
não foi cumprida.
Foi realizada uma consulta às partes
interessadas da empresa, no âmbito do
Relatório de Sustentabilidade de 2009.
Em curso. A meta inicial de 2010 deverá
ser cumprida.
Em curso. A meta inicial de 2010
deverá ser cumprida.
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Mapeamento das Partes Interessadas

Tendo como objectivo aprofundar o conhecimento sobre as suas partes interessadas e envolvê-las, cada vez mais, na gestão da sustentabilidade da empresa, a
INCM decidiu aprofundar o trabalho anteriormente desenvolvido, nomeadamente
no que respeita ao mapeamento das suas partes interessadas.
4.15 Para este efeito, realizou uma sessão de trabalho na qual participaram os elementos do Comité de Sustentabilidade da INCM, representantes das várias
Unidades de Negócio e a Direcção de Compras. A referida sessão de trabalho
teve como primeiro objectivo a realização do mapeamento detalhado das partes
interessadas da empresa, tendo, como ponto de partida, os sete grandes grupos
previamente identificados.
4.14
Figura 4
Identificação dos grupos
e subgrupos de partes
interessadas da INCM

CLIENTES

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/ESTADO
PARTICULARES
BANCA
CLIENTE INDIVIDUAL/CIDADÃO
EXPORTAÇÃO

FORNECEDORES

SERVIÇOS
EQUIPAMENTOS
MATERIAIS
BANCA - OPERAÇÕES PASSIVAS
EMPRESAS DE RENTING
AVALIADORES DE EDIFÍCIOS

TUTELA/ACCIONISTA

TUTELA
ACCIONISTA

PARCEIROS DE NEGÓCIO

ESTADO
TECNOLÓGICOS
BANCA - OPERAÇÕES ACTIVAS
LOGÍSTICOS
UNIVERSIDADES
EDITORIAIS
INSTITUTOS PÚBLICOS

ASSOCIAÇÕES SECTORIAIS

GERAIS
INDUSTRIAIS
EDITORIAIS

COMUNIDADE

PODER LOCAL
FORÇAS DE SEGURANÇA
ASSOCIAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
COMUNIDADE EDUCATIVA

COLABORADORES E
ORGANIZAÇÕES
REPRESENTATIVAS

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES
REPRESENTANTES DOS EX-TRABALHADORES
GRUPOS LÚDICOS
FAMILIARES
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No decorrer da sessão foram identificados 31 subgrupos, nos quais foram enquadradas 157 partes interessadas.
O segundo objectivo da referida sessão de trabalho concretizou-se através da análise da lista alargada de partes interessadas e avaliação do impacte da INCM sobre
cada uma delas, bem como o poder que cada uma delas tem sobre a empresa. O
cruzamento dos dados desta avaliação conduz a quatro situações possíveis, tal
como se pode visualizar na figura seguinte.

Matriz de importância das
partes interessadas

alto

Poder das partes interessadas sobre a INCM

Figura 5

MANTER SATISFEITO

STAKEHOLDER CHAVE
Envolvimento Prioritário

OBSERVAR

MANTER INFORMADO

baixo

alto
Impacte da INCM sobre as partes interessadas

Os resultados desta sessão serviram de base para que o Comité de Sustentabilidade pudesse definir o conjunto de 60 partes interessadas, que foram convidadas
a dar o seu contributo, por via de um questionário, no desenvolvimento da
Estratégia de Sustentabilidade e do presente Relatório. A lista final de partes interessadas consideradas para esta consulta teve não só em consideração a avaliação anteriormente desenvolvida mas também a inclusão de todos os 31 subgrupos de partes interessadas identificadas.
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Focus Group Colaboradores

4.16 O focus group teve um duplo objectivo: por um lado envolver os colaborado1

Este questionário
foi posteriormente
remetido às restantes
partes interessadas da INCM.

res numa lógica de participação e enfoque para a importância dos relatórios de
sustentabilidade e, por outro, validar o questionário1 por via de um pré-teste (corrigindo questões de nomenclatura e incluindo ou excluindo temas de acordo com
a relevância dos mesmos).
A selecção dos 20 participantes foi realizada pela Direcção de Recursos Humanos,
por forma a ser o mais representativo possível da diversidade dos colaboradores
das diferentes áreas da empresa, tendo por base os critérios de género, idade, antiguidade e edifício de trabalho.
A sessão decorreu em duas fases distintas, havendo um primeiro momento de
plenário, seguido de trabalho em grupos predefinidos.

FiguraS 6, 7, 8 e 9
Diferentes fases
de trabalho do focus group
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Questionário de materialidade
4.16 A

elaboração do questionário de materialidade teve em consideração o trabalho desenvolvido no âmbito do Relatório de Sustentabilidade de 2008, que assentou num conjunto de cinco eixos. Por sua vez, estes eixos enquadram-se no
âmbito da sustentabilidade da INCM de acordo com o modelo conceptual abaixo
indicado.

Figura 10
Relação entre os eixos do
relatório e o modelo
conceptual do
Desenvolvimento Sustentável

GOVERNANÇA
A actividade da INCM

ECONÓMICO

SOCIAL

AMBIENTAL

Criação de Valor

Colaboradores
Comunidades

Ambiente

Dentro de cada um destes eixos foi elencado um conjunto de 60 temas, de modo
a abarcar não só os conteúdos desenvolvidos no ano anterior como também alguns que entretanto se tornaram pertinentes. O objectivo foi definir, com as partes interessadas da empresa, os temas mais relevantes a abordar no presente
Relatório de Sustentabilidade.

2

A escala atribuída variava
entre as seguintes
classificações: baixa, média,
alta, muito alta,
correspondendo ao intervalo
compreendido entre 1 E 4,
respectivamente.

Quadro 2
Escala de classificação
da relevância de cada tema

O questionário foi respondido através de uma plataforma informática, desenvolvida para o efeito, tendo as partes interessadas classificado cada tema de acordo
com uma escala de importância2.
Tendo em conta a elevada pontuação atribuída a todos os temas, de uma forma
geral, a escala de relevância foi então ajustada, de acordo com o quadro abaixo, de
forma a efectivamente diferenciar os temas.
> 3,25
2,50 a 3,25
≤ 2,50

relevância
• Alta
Média
relevância
• Baixa relevância
•
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Matriz de Materialidade

As partes interessadas valorizaram de forma bastante elevada os temas dos cinco
eixos da materialidade, destacando-se, no entanto, a Actividade da INCM e o
Ambiente. Neste cenário, em que todos os eixos são considerados importantes
pelas partes interessadas, foi a dimensão social, materializada nos Colaboradores
e Comunidade, que surgiu com valores menos elevados.
Quadro 3
Grau de importância
atribuído a cada eixo

Eixo
Actividade da INCM
Ambiente
Criação de Valor
Colaboradores
Comunidade

Média geral
3,26
3,26
3,17
2,91
2,89

4.17 A análise comparativa entre os 10 temas mais valorizados pelo Comité de
Sustentabilidade e pelas partes interessadas permite estabelecer uma ideia da
visão interna e externa da sustentabilidade da INCM, revelando as principais preocupações e prioridades de ambas as partes, bem como os pontos de convergência e de afastamento destas duas visões.
Quadro 4
Identificação dos 10 temas
mais relevantes para o Comité
de Sustentabilidade e para
as partes interessadas,
com destaque para
as sobreposições

Comité de Sustentabilidade
Média
Comunicação externa
3,86
Gestão de risco
3,83
Ética
3,71
Qualidade de produtos e serviços
3,71
Relação com o accionista
(transparência de procedimentos)
3,71
Imagem externa da empresa
3,71
Organização interna
3,67
Satisfação dos clientes

3,57

Serviço público
Comunicação interna

3,57
3,57

Partes interessadas
Ética
Qualidade de produtos e serviços
Satisfação de clientes
Missão e valores
Satisfação dos colaboradores
Investigação e desenvolvimento
Transparência de procedimentos
na prestação de serviço público
Segurança física e lógica
(electrónica e informática)
Estratégia de sustentabilidade
Serviço público

Média
3,73
3,71
3,67
3,63
3,52
3,44
3,37
3,36
3,32
3,32

3.5 A classificação dos temas permitiu ainda à empresa construir a Matriz de
Materialidade que se apresenta de seguida, sendo esta uma ferramenta bastante
útil na medida em que permite uma análise visual, clara e imediata, do nível de importância atribuída a cada tema, tanto a nível interno como externo.
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Figura 11
Matriz de Materialidade

Actividade da INCM
1. Missão e valores
2. Ética
3. Relação com o accionista
(transparência de
procedimentos)
4. Composição do Conselho de
Administração
5. Direcção das Unidades de
Gestão
6. Capacidade de liderança
7. Organização interna
8. Gestão de risco
9. Envolvimento das partes
interessadas
10. Estratégia de sustentabilidade
11. Prestação de serviços públicos
(DRE e Contrastarias)
12. Def. do quadro legal das
actividades de serviço público
13. Transparência de
procedimentos na prestação de
serviço público

Criação de Valor
14. Impacte económico directo
15. Impacte económico indirecto
16. Distribuição de riqueza
17. Orientação para clientes
privados
18. Investigação e
desenvolvimento
19. Qualidade de produtos e
serviços
20. Atendimento comercial
21. Política de privacidade
22. Fornecedores nacionais/
estrangeiros
23. Compras ecológicas
24. Prazos de pagamento
25. Comunicação e marketing
26. Imagem externa da empresa
27. Satisfação de clientes
28. Segurança Física e Lógica
(electrónica e informática)
Colaboradores
29. Avaliação de desempenho
30. Progressão na carreira
31. Formação
32. Gestão do conhecimento
33. Comunicação interna
34. Serviços sociais
35. Segurança, higiene e saúde no
trabalho
36. Política de inclusão
37. Teletrabalho

38. Igualdade de géneros
39. Rotatividade
40. Contratação de serviços
externos (outsourcing)
41. Imagem interna da empresa
42. Equilíbrio família-trabalho
43. Satisfação de colaboradores
Comunidade
44. Filantropia/mecenato
45. Voluntariado empresarial
46. Promoção da língua
portuguesa
47. Divulgação histórica e
cultural
48. Museu da Moeda e da
Medalha
49. Incentivo à criação artística
50. Visitas de estudo
51. Dia aberto à comunidade
52. Serviço público
53. Comunicação externa
54. Biblioteca/Arquivo
Ambiente
55. Consumo de energia e
emissão de GEE
56. Consumo de matérias-primas
57. Consumo de água
58. Gestão de resíduos
59. Gestão de ruído
60. Educação ambiental
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Compromissos da INCM

No âmbito do seu relacionamento com as partes interessadas, a INCM assume os
objectivos e medidas abaixo indicados, os quais serão avaliados no Relatório de
Sustentabilidade de 2010.
Quadro 5
Compromissos da INCM no
âmbito do seu relacionamento
com as partes interessadas

Medidas

Meta

Objectivo: Apostar no diálogo permanente com as partes interessadas,
integrando expectativas e prestando contas de forma regular

Redefinir a forma de comunicação do Relatório de Sustentabilidade
às partes interessadas definidas como prioritárias
Implementar a norma portuguesa 4469 - Sistema de Gestão
da Responsabilidade Social
Definir e divulgar o Código de Ética e Conduta da INCM
Definir um plano de gestão de risco e de continuidade de negócios
para os processos mais críticos e relevantes
Assumir os valores defendidos pela Global Compact das Nações Unidas

2010
2010-2011
2010
2010-2011
2010
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Pormenor da folha
de passaporte visto através
de luz UV, UGF.

EstratÉGIA DE
SUSTENTABILIDADE
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No desenvolvimento da Estratégia de Sustentabilidade foi necessário começar
por reflectir sobre as razões que tornam a INCM uma empresa única no contexto
nacional. Essa reflexão leva-nos às raízes históricas da empresa e ao objecto que
lhe é conferido pelo Decreto-Lei n.º170/99, de 19 de Maio:
› A edição do Diário da República;
› A produção de moeda metálica;
› A produção de documentos de segurança;
› A autenticação dos artefactos de metais preciosos;
› A edição de obras de relevante interesse cultural;
› O exercício de quaisquer actividades que sejam complementares, subsidiárias ou acessórias das referidas nas alíneas anteriores.
O carácter distintivo e verdadeiramente diferenciador da INCM coloca-se, assim,
no campo da:
Figura 12
Características
diferenciadoras da INCM

Prestação de serviços públicos
essenciais à sociedade

Desenvolvimento de produtos e serviços de identificação incorporando
os mais elevados níveis de segurança física e lógica

De modo a destacar estas características únicas e a assegurar a continuidade de
negócio (criação de valor de longo prazo), a INCM decidiu destacar os seguintes
eixos estratégicos:
Figura 13
Eixos constituintes
da Estratégia de
Sustentabilidade da INCM

Inovação tecnológica

Qualidade e segurança

ESTRATÉGIA DE
SUSTENTABILIDADE

Serviço ao cidadão

Divulgação cultural
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Estes quatro grandes eixos constituem assim a base da Estratégia de Sustentabilidade da INCM, sob o lema:
“O Valor da Segurança”
O caminho que a INCM pretende trilhar tem como pressupostos base a sustentabilidade económico-financeira da empresa, o respeito pelos valores ambientais
e pela responsabilidade social para com todas as suas partes interessadas e em
particular para com os seus trabalhadores.
O desenvolvimento destes quatro eixos estratégicos passa assim por uma actuação pró-activa da empresa em diversos campos de modo a alcançar os seus objectivos, conferindo simultaneamente vantagens para as partes interessadas envolvidas:
› Apostar na investigação e desenvolvimento (I&D), particularmente através
de parcerias com universidades e outros centros de competência nacionais,
de modo a reforçar a base tecnológica da empresa e a aumentar a qualidade
e o nível de segurança dos seus produtos e serviços.
› Apoiar o Estado no seu esforço de racionalização de recursos e de modernização administrativa, prestando um serviço ao cidadão cada vez mais eficiente
e económico e procurando novas oportunidades de negócio para a empresa.
› Apostar na divulgação de obras de autores do cânone da língua portuguesa
através de parcerias com centros universitários, afirmando a empresa como
editora de referência nacional e divulgadora da língua e cultura portuguesas.
› Apostar na edição de obras sobre os direitos e deveres associados ao exercício da cidadania de modo a afirmar a empresa como editora neste domínio
e estimular a participação pública e cívica dos cidadãos.
› Promover os valores históricos, culturais e cívicos do País através da cunhagem de moeda comemorativa, de forma a manter a rentabilidade desta linha
de produtos e contribuir para o desenvolvimento da consciência nacional e
social dos cidadãos.
› Apostar no desenvolvimento pessoal e profissional dos seus colaboradores
de modo a optimizar a eficiência da empresa e aumentar o sentimento de pertença e a motivação de todos os trabalhadores.
› Apoiar a introdução crescente de considerações de ordem social e ambiental na cadeia de valor, procurando disseminar a clientes e fornecedores as boas
práticas existentes na empresa.
Torna-se igualmente necessária a definição de objectivos, com diferentes horizontes temporais, que devem consubstanciar-se em medidas concretas e mensuráveis.

3

Os objectivos, medidas
e metas do Plano de Acção para
a Sustentabilidade irão ser
comunicados ao longo do
documento, devidamente
enquadrados nos capítulos a
que dizem respeito.

O conjunto das medidas com horizonte temporal mais reduzido deverá constituir
o Plano de Acção para a Sustentabilidade3 da empresa, Plano este que deverá ser
redefinido numa base anual e comunicado às partes interessadas da empresa através do Relatório de Sustentabilidade.
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Comité de Sustentabilidade

Tendo a noção de que não existe um modelo único para a gestão da sustentabilidade e que cada organização deve desenhar o seu próprio modelo, de acordo
com a complexidade, transversalidade e multidisciplinaridade exigível pela
Estratégia de Sustentabilidade, a INCM decidiu formalizar na sua estrutura orgânica o Comité de Sustentabilidade.
O referido Comité surgiu, inicialmente, no âmbito da elaboração do Relatório de
Sustentabilidade de 2008, o primeiro realizado pela INCM. Este grupo de trabalho não mereceu, na altura, uma definição formal das suas competências e responsabilidades, tendo essa necessidade sido revelada com o aprofundar do trabalho realizado neste domínio.
A formalização do Comité de Sustentabilidade teve subjacente a necessidade de
definir um modelo interno de gestão da sustentabilidade que pudesse:
› Garantir a implementação da Estratégia de Sustentabilidade definida, nos
vários níveis da empresa;
› Permitir a articulação e alinhamento com as estratégias e políticas emanadas
do Conselho de Administração e com os diferentes sistemas de gestão existentes;
› Garantir a monitorização da implementação da Estratégia de Sustentabilidade;
› Alimentar o processo de revisão cíclica da Estratégia de Sustentabilidade.
O Comité de Sustentabilidade irá posicionar-se na estrutura orgânica da INCM,
de acordo com o seguinte modelo:
Figura 14
Posicionamento do Comité
de Sustentabilidade
na estrutura orgânica

Conselho de Administração

Comité de Sustentabilidade

Unidades orgânicas/áreas de suporte/áreas de apoio
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No modelo de governação da empresa já existiam outros comités, estando definido que são órgãos permanentes com objectivos específicos de planeamento,
execução, acompanhamento e controlo de actividades, formulação de propostas
e lançamento de projectos.
O Comité de Sustentabilidade, em particular, passa assim a responder perante o
Conselho de Administração por:
› Traçar os objectivos gerais da empresa no âmbito da sustentabilidade;
› Validar as medidas e metas propostas pelas unidades orgânicas, áreas de suporte e áreas de apoio;
› Acompanhar a execução do Plano de Acção para a Sustentabilidade;
› Efectuar recomendações ao Conselho de Administração.
A composição do Comité ficou igualmente definida, integrando elementos das seguintes áreas constantes no quadro abaixo.

Quadro 6
Composição do Comité
de Sustentabilidade

Presidente
Administrador responsável
pela área da sustentabilidade

Participantes
Participantes
pontuais
Direcção de Compras
Direcção de Marketing Estratégico
Unidades orgânicas
Direcção de Recursos Humanos
Gabinete de Auditoria Interna
Gabinete de Qualidade, Ambiente, HST

O Comité de Sustentabilidade reunirá trimestralmente para verificar o grau de
execução do Plano de Acção para a Sustentabilidade, avaliar a eficácia das medidas executadas e propor eventuais acções correctivas. Os inputs para a avaliação
do Plano serão disponibilizados pelo Gabinete de Controle de Gestão da empresa.
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Pormenor de peça de metal
precioso com marcação,
UCO.

CRIAÇÃO
DE VALOR
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No âmbito da sua relação com o accionista, os clientes e os fornecedores, a INCM
definiu, respectivamente, os seguintes princípios de actuação:
Assumimos os nossos compromissos numa relação responsável
e transparente.

Criamos valor para os nossos clientes, que consideramos parceiros, e apostamos na melhoria contínua dos nossos produtos.

Trabalhamos numa óptica de parceria e de confiança mútua.

A INCM assume a qualidade como um objectivo primeiro nas suas operações,
centrando a sua actividade na satisfação dos clientes, enquanto condição essencial à criação de valor a longo prazo. Tendo por base a referida premissa, a empresa pretende garantir:
› A satisfação dos seus clientes, através da excelência dos seus produtos;
› O respeito pelo ambiente e pelas condições de trabalho, higiene e saúde dos
seus colaboradores;
› A segurança física e informática, através de regras escritas de acesso e de
comunicação.
4.9 Com este intuito, a empresa deu início, ainda no ano de 2000, ao processo de
certificação do seu sistema de gestão da qualidade, de acordo com a norma NP
EN ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestão da Qualidade, tendo o seu âmbito vindo
a ser alargado ao longo dos anos.

No Relatório de Sustentabilidade de 2008 foram definidos objectivos e medidas
que importa, agora, avaliar e dar conta no presente documento.
Figura 15
Marca da certificação da
qualidade e respectivo âmbito

MOEDA, PRODUTOS
METÁLICOS, PRODUTOS
GRÁFICOS DE SEGURANÇA
E OUTROS E SERVIÇOS
NAS LOJAS.
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Medidas

Observações

Objectivo: Aumentar de forma sustentada o valor criado pela INCM

Quadro 7
Avaliação das medidas
apresentadas em 2008,
no âmbito do accionista,
clientes e fornecedores

Rever as Bases de Actuação Estratégica
em parceria com o accionista
Divulgar os indicadores relevantes
de responsabilidade social

•
•

Aperfeiçoar os processos industriais
e os roteiros de fabrico da empresa
Racionalizar os custos indirectos
e de estrutura

•
•

As Bases de Actuação Estratégica
encontram-se actualizadas.
Os referidos indicadores foram
publicados no Relatório de
Sustentabilidade de 2008.
Em curso. A meta inicial de 2009-2010
deverá ser cumprida.
Em curso. A meta inicial de 2009-2010
deverá ser cumprida.

Objectivo: Orientar a nossa actividade para o cliente

Procurar a satisfação de necessidades
de clientes actuais, avaliando a intervenção
da empresa em novos mercados e ou parcerias
Alargar o sistema de avaliação da satisfação
dos clientes a todos os produtos
(bens e serviços)
Dotar as equipas comerciais de competências
adequadas às necessidades actuais
Alargar o posicionamento na cadeia de valor

•
•
•
•

Acção contínua desenvolvida entre
as equipas de marketing e vendas
das Unidades de Negócio e o DMK.
Em 2009 foi realizada a avaliação
da satisfação dos clientes a todos
os produtos.
Em curso. A meta inicial de 2009-2010
não deverá ser cumprida.
Acção contínua desenvolvida entre as
equipas de marketing e vendas das
Unidades de Negócio e o DMK.

Objectivo: Assegurar a criação de valor mútuo

Definir e implementar um sistema de
monitorização dos níveis de serviço acordados
Melhorar os procedimentos de tratamento
e análise das reclamações

•
•

Em curso. A meta inicial de 2009-2010
deverá ser cumprida.
Em curso. A meta inicial de 2009-2010
deverá ser cumprida.

Objectivo: Investir na inovação tecnológica centrada na procura de melhorias efectivas na oferta

Incorporar maior componente de segurança,
física e electrónica, nos produtos e serviços
comercializados
Obter a certificação lógica VISA e MasterCard

•

Melhorar as funcionalidades no site do DRE

•
•

Melhorar o processo de embalagem
da moeda corrente

•

Acção contínua desenvolvida entre as
equipas de marketing e vendas
das Unidades de Negócio e o DMK.
Certificação MasterCard foi alcançada
em 2009. Certificação Visa prevista
para 2010.
Acção contínua desenvolvida pela
Unidade Publicações Oficiais.
Foram introduzidas melhorias
no decorrer do ano de 2009.

Objectivo: Avaliar a aquisição de produtos e serviços de acordo com critérios ambientais e sociais

Desenvolver uma política de compras verdes
Introduzir critérios de responsabilidade
social na selecção de fornecedores

•
•

Em curso. A meta inicial de 2010 não deverá ser cumprida.
Em curso. A meta inicial de 2010 não
deverá ser cumprida.
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Geração de Riqueza

1.2 Em 2009, a INCM deu continuidade ao percurso de inovação e diversificação
adoptado, traduzindo-se numa aposta cada vez mais forte na área gráfica, nomeadamente na gráfica de segurança. A título exemplificativo destaca-se o cartão
de cidadão, o passaporte electrónico português e os cartões bancários EMV
(Europay, MasterCard e Visa).

Efectivamente, as Unidades Gráfica e Moeda e Produtos Metálicos aumentaram
o seu volume de vendas de forma significativa, com aumentos na casa dos 32,8%
e 54,3%, respectivamente. Fruto destes aumentos e do seu historial recente, estas
unidades têm vindo a consolidar a sua posição enquanto maiores contribuintes
para a riqueza gerada pela empresa.

4
A moeda de circulação é
produzida pela INCM, de acordo
com as necessidades do país,
mas emitida pelo Estado e
encomendada pelo Banco de
Portugal.

Enquadrada no Sector Empresarial do Estado, a INCM não pode, no entanto, deixar de ser reconhecida como uma empresa de características singulares, que tem
a seu cargo a enorme responsabilidade das Publicações Oficiais do Estado, a produção de moeda de circulação4 e a produção de documentos de identificação,
entre outros aspectos que a tornam verdadeiramente única no contexto nacional.
EC1 O valor económico directo gerado pela INCM teve, em 2009, um aumento su-

perior a 16%. Este valor, que num contexto macroeconómico favorável já seria positivo, não pode deixar de ser visto como verdadeiramente excepcional tendo em
conta a actual crise global. A totalidade dos fluxos financeiros do ano pode ser
observada no quadro abaixo.
2.8 Quadro 8
Valor económico directo
gerado, distribuído e retido

INDICADORES
(em milhões de euros)
1
Valor económico directo gerado (2+3+4)
2
Receitas operacionais
3
Receitas financeiras
4
Receitas extraordinárias
5
Valor económico directo distribuído
(6+9+12+13)
6
Custos operacionais
7
Gastos com pessoal
8
Fornecedores e outros custos operacionais
9
Remuneração a fornecedores de capital
10
Pagamento de dividendos
11
Custos de financiamento
12
Pagamentos ao Estado (IRC)
13
Investimentos na comunidade
14 Valor económico retido (1-5)

2009
95,3
92,5
2,3
0,5

2008
82,1
78,4
3,0
0,7

Evolução 08/09
+ 16,1%
+ 18,0%
- 22,2%
- 31,9%

76,8
68,0
30,2
37,8
4,6
2,8
1,8
3,5
0,8
18,5

68,9
61,6
30,8
30,8
5,7
2,8
2,9
1,5
0,1
13,2

+ 11,5%
+ 10,4%
- 1,9%
+ 22,7%
- 19,5%
+ 0,7%
- 39,0%
+ 131,5%
+ 679,0%
+ 39,9%
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5

EC4 As receitas da empresa incluem ainda o valor da indemnização compensatória5 paga pelo Estado, tendo o seu valor diminuído em cerca de 5,2% relativamente
a 2008, cifrando-se agora em 5,5 milhões de euros.

A indemnização
compensatória pretende
ressarcir a empresa pelo
serviço de disponibilização
universal e gratuita da versão
electrónica do Diário da
República e pelo serviço
prestado pelas Contrastarias,
abaixo do valor de custo.
Os projectos considerados
neste montante serão
abordados no capítulo
Comunidade.

Na perspectiva de sustentabilidade, o bom desempenho económico da empresa
continua a garantir a sua capacidade de distribuir riqueza pela sociedade, dinamizando a economia nacional. Este bom desempenho é igualmente essencial para
assegurar os capitais necessários aos investimentos que a empresa entenda realizar, no sentido da sua modernização, formação dos seus colaboradores e aposta
continuada na I&D. Para este efeito, em 2009, a empresa reteve cerca de 18,5 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de aproximadamente 40% em
relação ao ano anterior.
Tendo iniciado em 2008 a prática de distribuição de dividendos, a INCM atribuiu
ao Estado, em 2009, por via do seu accionista PARPÚBLICA, 2,8 milhões de euros.
O Estado arrecadou ainda cerca de 3,5 milhões de euros através do pagamento de
impostos (IRC).
EC8 No contexto da dinamização da economia, importa ainda referir que a INCM

6

Os projectos considerados
neste montante serão
abordados no capítulo
Comunidade.

Figura 16
Riqueza distribuída em 2009

aumentou de forma significativa o seu investimento na comunidade, tendo esta
rubrica alcançado o valor de 0,8 milhões de euros6.
EC5 Em

termos salariais, o valor mais baixo praticado pela INCM situou-se 40%
acima do valor do salário mínimo nacional, tendo os colaboradores recebido um
valor superior a 30 milhões de euros em salários.

2%

1%

3%

32%

3%
19%
Colaboradores
Fornecedores e outros custos operacionais
Accionista
Custos de financiamento
Estado
40%

Investimentos na comunidade
Valor económico retido

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2009 CRIAÇÃO DE VALOR

PÁGINA 57

Investigação e Desenvolvimento

No contexto da reformulação da Estratégia de Sustentabilidade, a componente
de I&D da empresa assume um papel de grande relevância, havendo uma consciência clara de que a sua sustentabilidade e a sua capacidade de gerar valor de
longo prazo passam por parcerias com centros de competência nacionais, de
modo a reforçar a base tecnológica da empresa e aumentar a qualidade e segurança dos seus produtos e serviços.
A I&D assume particular relevo na área gráfica, associada à procura de novos suportes gráficos de segurança, como elemento fundamental no combate à falsificação e contrafacção de documentos de identificação e outros documentos associados à actividade do Estado. O desenvolvimento destes suportes é um
trabalho cada vez mais exigente e complexo, mas também um trabalho onde a
empresa pode gerar maior valor acrescentado.
4.13 Na área da segurança dos suportes físicos, a INCM desenvolveu sólidas competências, nomeadamente na técnica do holograma, sendo membro da International
Hologram Manufacturers Association.

A carteira de produtos da INCM, nesta área, tem crescido consideravelmente, incorporando os mais complexos elementos de segurança física e lógica existentes no mercado.
No que respeita ao estabelecimento de parcerias, a INCM tem vindo a trabalhar
com alguns dos mais importantes players internacionais em microprocessadores, como a Gemalto ou a empresa portuguesa MULTICERT, sua participada, especialista em segurança electrónica.
Foi igualmente com a MULTICERT, mas também com a PrimeKey Solutions, que a
INCM promoveu, em Outubro, a realização da conferência internacional National
eID & ePassport Conference, tendo contado com a participação de inúmeros especialistas internacionais e com altos representantes do Governo, da Banca e da
indústria dos documentos de identificação electrónica.
Figura 17
Cartaz de divulgação da
conferência internacional
National eID & ePassport
Conference
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O tema central da conferência foram as novas formas de identificação electrónica
dos cidadãos, tendo sido contextualizadas as motivações que estão na base da digitalização de documentos de identificação, da sua utilização para além dos objectivos e propósitos iniciais e do estado das implementações e da evolução deste
tipo de documentos por todo o mundo. Aos presentes foi também dada a oportunidade de ter um contacto mais directo com as tecnologias utilizadas, bem como
com os vários representantes das empresas que actuam nesta área, potenciando
novas hipóteses de negócio.
A Direcção de Sistemas de Informação da INCM tem igualmente um papel fundamental no desenvolvimento destes novos produtos e serviços de raiz tecnológica, dando apoio directo às Unidades de Negócio e desenvolvendo iniciativas
próprias.
4.13 O elevado nível de competências alcançado permitiu ainda alargar a carteira

de clientes da empresa ao sector privado, produzindo cadernetas e cartões bancários para a generalidade dos bancos portugueses. A este nível importa salientar que a INCM é membro efectivo da International Card Manufacturers Association,
sendo a única empresa portuguesa certificada para a produção de cartões bancários pela VISA e pela MasterCard.
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Satisfação dos Clientes

Inquérito de satisfação
A INCM, à semelhança de qualquer empresa que queira vencer num mercado
global e competitivo, deve assegurar a satisfação dos seus clientes e corresponder
às suas necessidades e expectativas. Por esta razão, a empresa decidiu alargar o
processo de consulta para avaliação da satisfação dos clientes a todos os sectores
de actividade.

7

4.16 PR5 A metodologia utilizada, amplamente reconhecida, foi o modelo ECSI –
European Consumer Satisfaction Index, tendo sido consultados, por via electrónica e pos-

Escala de 1 a 10.

tal, mais de 19 000 clientes. Com uma taxa de resposta de cerca de 14% e uma classificação global de 7,6 pontos7, a INCM verificou, com agrado, que os resultados de
anos anteriores e a meta estabelecida para 2009, de 7,5 pontos, foi ultrapassada.

Figura 18
Comparativo do índice
de satisfação dos clientes
entre 2008 e 2009
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O inquérito realizado permitiu, no entanto, obter mais informações para além do
grau de satisfação dos clientes da empresa. A apreciação da imagem da INCM e
os atributos das respectivas áreas de negócio foram igualmente avaliados, com
base em perguntas específicas. É motivo de orgulho, para a empresa, o facto de o
termo «confiança» ter sido o mais pontuado pelos clientes, enquanto elemento
distintivo da INCM; em sentido contrário, devendo ser alvo de reflexão interna,
constata-se que o termo «inovação» foi o menos pontuado.
Os produtos e serviços da empresa são avaliados como «bons» ou «muito bons».
No entanto, a «acessibilidade», no caso da moeda, e a «acessibilidade» e o «preço»,
no caso do livro, assim como «o tempo de resposta no atendimento», no caso dos
anúncios do Diário da República, foram identificados como os pontos mais fracos e deverão ser alvo de análise e melhoria.

Cliente mistério
Figura 19
Comparativo do grau de
satisfação e de qualidade das
lojas INCM, entre 2008 e 2009
100%

4.16 PR5 O serviço prestado pelas lojas INCM foi igualmente alvo de avaliação,
sendo esta realizada através da técnica «cliente mistério».
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Qualidade 2008

Escola Politécnica

Filipa de Vilhena

Qualidade 2009

Relativamente a estes resultados, a loja do Porto merece obviamente ser destacada
pelo nível máximo de satisfação e qualidade atingidos e, em sentido contrário, a
loja da Rua de Filipa de Vilhena, em Lisboa, desceu consideravelmente em ambos
os indicadores, algo que irá merecer a reflexão e actuação por parte da empresa.
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Serviço de atendimento a clientes (call center)
4.16 Tendo entrado em funcionamento em Março de 2008, o serviço de atendimento a clientes é como uma peça chave no relacionamento com os clientes e na
garantia da sua satisfação.

Prestando serviços no âmbito de um conjunto alargado de produtos, seleccionados em função da sua importância, o call center conta com uma aplicação CRM de
modo a gerir as mais de 95 000 chamadas recebidas só em 2009, conforme quadro que se segue.
De modo a dar uma resposta cada vez mais eficaz aos clientes da empresa, o horário de atendimento deste serviço foi alargado em 2009, funcionando agora das
9:00 às 18:00 na primeira linha, das 9:00 às 12:45 e das 14:00 às 17:00 na segunda
linha das Publicações Oficiais e das 8:00 às 20:00 na segunda linha da Gráfica.
Quadro 9
Números relativos
ao funcionamento do serviço
de atendimento a clientes

Indicadores de funcionamento
Número de operadores
Número total de chamadas/ano
Número médio de chamadas/mês
Duração média das chamadas
Chamadas perdidas
Tempo médio de espera

2008
15
72 940
7 853
5 min.
21%
4 min.

2009
15
95 179
7 932
5:04 min.
22%
3:48 min.

Evolução 08/09
+ 30,5%
+ 1,0%
+ 1.3%
+ 4,8%
- 5.0%

O aumento significativo, da ordem dos 30,5%, relativamente ao número total de
chamadas, é essencialmente justificado pelo facto de corresponder a 12 meses de
funcionamento, por oposição a apenas 10 meses do ano de 2008. A análise comparativa do número médio de chamadas por mês revela igualmente um aumento,
embora este seja apenas residual, na casa do 1%.
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Fornecedores

EC6 Em 2009 a INCM pagou aos seus fornecedores cerca de 45 milhões de euros,

dos quais 60,1% se destinaram ao mercado nacional. Não existe formalmente, por
parte da empresa, nenhuma política preferencial relativamente a fornecedores nacionais, tendo inclusivamente o peso relativo destes diminuído 4,3% relativamente
a 2008.
De referir ainda que a INCM se encontra num processo de adopção de uma política de compras ecológicas, adoptando desta forma os princípios da Estratégia
Nacional para as Compras Ecológicas, aprovada pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 65/2007, de 7 de Maio, em articulação com a Agência Nacional de Compras
Públicas, E. P. E. (ANCP) e com a Agência Portuguesa do Ambiente.
Com a adesão voluntária ao Sistema Nacional de Compras Públicas, a INCM passou a poder fazer contratações ao abrigo dos acordos quadro celebrados pela
ANCP, entidade responsável pela sua gestão e, simultaneamente, por fomentar a
inclusão de critérios ecológicos nesses mesmos acordos.
Dos acordos quadro disponibilizados até ao momento, a INCM aderiu de forma
directa a um (Serviço Móvel Terrestre) e indirecta, em parceria com a Presidência
do Conselho de Ministros, a quatro (consumíveis informáticos, papel de cópia,
economato e combustíveis rodoviários), sem prejuízo de vir a aderir a outros, caso
venham a demonstrar-se vantajosos e adequados às necessidades da empresa.
Do conjunto de acordos em utilização, apenas dois apresentam, no entanto, critérios claros de cariz ecológico, nomeadamente:
› Consumíveis de impressão – as entidades fornecedoras terão a responsabilidade de disponibilizar, caso seja solicitado, nas instalações da entidade adquirente, um recipiente para recolha das embalagens e dos consumíveis já utilizados e proceder à remoção e tratamento dos mesmos (reutilização,
reciclagem ou eliminação) de acordo com a legislação em vigor.
› Papel – foi disponibilizado um tipo de papel reciclado e um papel com gramagem inferior (75g/m2) de modo a permitir a redução do consumo de pasta
de papel. Todos os papéis são totalmente livres de cloro ou livres de cloro elementar.
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A acção da ANCP encontra-se, no entanto, limitada às compras que reflectem as
necessidades transversais dos organismos públicos. Uma vez que a INCM desenvolve a sua actividade em ambiente industrial, possui um perfil de aquisições
bastante mais complexo, tendo em conta a multiplicidade e diversidade de bens
e serviços afectos à sua actividade fundamental. A este nível são, no entanto, de
salientar as seguintes iniciativas já desenvolvidas:
› A empresa realizou, pela primeira vez, em 2009, um concurso para a aquisição de um equipamento produtivo que contemplou um critério ecológico no
modelo de avaliação de propostas. Tratou-se do concurso público internacional para aquisição de um equipamento de personalização de cartões EMV,
sendo o critério em causa o menor consumo de electricidade [medido em quilowatts por hora (kWh)] para a personalização de cada 1000 cartões. Este critério teve um peso de 5% no total da avaliação.
› Sempre que se trata de adquirir paletes, cuja utilização permite alguma flexibilidade nas especificações, são compradas paletes reutilizadas.
› A empresa actua junto dos prestadores frequentes de serviços no sentido de
os consciencializar e responsabilizar formalmente pela adopção de práticas
ambientalmente responsáveis enquanto ao serviço da INCM.
› A pedido expresso de alguns clientes, embora ainda de forma esporádica, têm
sido adquiridas matérias-primas com especificações de cariz ecológico. A título de exemplo, refira-se o papel reciclado para boletins de votos, ou papel FSC
gomado para selos postais.
Com o desenvolvimento gradual de outros projectos e de trabalhos de levantamento de informação que já estão em curso (refira-se como exemplo o papel com
certificação FSC e o PVC “verde”), é possível que novas especificações ecológicas venham a ser consideradas pela INCM.
No caso das compras afectas às actividades principais da empresa, a diversidade
das categorias de compras envolvidas obrigará sempre a um diagnóstico mais
aprofundado da maturidade dos mercados e dos fornecedores destas matérias,
pesando o seu impacte nos circuitos produtivos.
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Compromissos da INCM

No âmbito do seu relacionamento com o accionista, os clientes e os fornecedores,
a INCM assume os objectivos e medidas abaixo indicados, os quais serão avaliados no Relatório de Sustentabilidade de 2010.
Medidas
Quadro 10
Compromissos da INCM no
âmbito do seu relacionamento
com o accionista, os clientes
e os fornecedores

Meta

Objectivo: Aumentar de forma sustentada o valor criado pela INCM

Alinhar a INCM pelas melhores práticas de sustentabilidade do Sector Empresarial
do Estado, iniciando o benchmarking em relação a outras empresas tuteladas
2010-2011
Avaliar a organização dos processos industriais de forma a melhorar
a sua eficiência, tendo em vista o aumento da produtividade
2010
Objectivo: Orientar a nossa actividade para o cliente

Implementar um sistema de monitorização de SLA e publicitar os resultados
Proceder à análise do mercado numismático, suportado em análises econométricas,
no sentido de ajustar a oferta às expectativas e necessidades dos clientes
Desenvolver um novo selo para fonogramas mais adequado à incorporação
no processo industrial dos operadores

2010
2010
2010

Objectivo: Investir na inovação tecnológica centrada na procura de melhorias efectivas na oferta

Desenvolver o livro electrónico
Estabelecer parcerias com universidades e centros de competência nacionais
para o desenvolvimento de novos produtos e serviços
Desenvolver o selo electrónico para fonogramas
Desenvolver uma plataforma electrónica para gerir o processo de gestão
de emissão, compra e controlo dos selos para fonogramas, para tornar
o processo mais amigável para todos os intervenientes
Obter a certificação de personalização VISA
Melhorar as funcionalidades no site do DRE de forma a torná-lo mais amigável
no que respeita à consulta e a aumentar o âmbito dos conteúdos

2010-2011
2010-2011
2011-2012

2010
2010
2010-2011

Objectivo: Aumentar a diversidade e capacidade de escolha de fornecedores

Avaliar o grau de dependência dos fornecedores relativamente à INCM e vice-versa

2012

Objectivo: Aumentar a transparência dos processos de aquisição

Disponibilizar no site a abertura de concursos de aquisição e dar informação
sobre o estado dos processos

2010

Objectivo: Promover a aquisição de produtos e serviços de acordo com critérios ambientais e sociais

Introdução de critérios de responsabilidade social na selecção de fornecedores

2011
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COLABORADORES

No âmbito do seu relacionamento com os colaboradores, a INCM definiu como
princípio de actuação:

Desenvolvemos o potencial dos nossos colaboradores e criamos condições
que proporcionam o seu bem-estar.

Tendo em conta a dimensão do seu quadro de pessoal, a exigência formativa colocada pelas novas linhas de produtos e serviços e o elevado sentido de responsabilidade que a empresa assume para com os seus colaboradores, a gestão dos
recursos humanos tem merecido particular atenção por parte da administração da
empresa.
4.9 Neste âmbito, importa destacar a intenção da empresa em implementar e cer-

tificar a norma portuguesa 4427 - Requisitos do Sistema de Gestão de Recursos
Humanos, a par da acreditação que a empresa já possui nesta área, conferida pela
DGERT.
No Relatório de Sustentabilidade de 2008 foram definidos objectivos e medidas
que importa, agora, avaliar e dar conta no presente relatório.
Quadro 11
Avaliação das medidas
apresentadas em 2008,
no âmbito dos colaboradores

Medidas

Observações

Objectivo: Desenvolver as competências dos colaboradores através da formação

Divulgar anualmente as ofertas formativas
existentes em área própria na Intranet,
por correio electrónico e nos painéis de aviso
Incentivar a autoformação, com projectos
que mobilizem os colaboradores para
o aumento das habilitações literárias
Definir anualmente o plano de formação
individual, com base na avaliação
de desempenho efectuada

•

Acção contínua desenvolvida
pela Direcção de Recursos Humanos

•

Foi assinado o Protocolo Novas
Oportunidades, com início previsto
para Fevereiro de 2010.
Em curso. A meta inicial de 2010
não deverá ser cumprida.

•

Objectivo: Motivar os colaboradores através do reconhecimento do seu desempenho

Implementar o modelo de avaliação
de desempenho, assegurando o diálogo
e o feedback com os colaboradores
Definir anualmente objectivos colectivos
e individuais para suporte da avaliação
dos colaboradores

•

Em curso. A meta inicial de 2009
não foi cumprida.

•

Em curso. A meta inicial de 2010
deverá ser cumprida.
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Medidas
Implementar e certificar a norma portuguesa
4427 - Requisitos do Sistema de Gestão
de Recursos Humanos

Observações
Em curso. A meta inicial de 2010
deverá ser cumprida.

•

Objectivo: Envolver os colaboradores no desenvolvimento de boas práticas e ideias inovadoras

Desenvolver um sistema de incentivo
à participação dos colaboradores na inovação
e eficiência interna da empresa

•

Em curso. A meta inicial de 2010
não deverá ser cumprida.
No entanto já foi desenvolvida
uma iniciativa isolada intitulada “Um
lema para a INCM”.

•

Em curso. A meta inicial de 2009
não foi cumprida.

Objectivo: Garantir a igualdade de oportunidades

Auditar a actual situação da empresa
em termos de igualdade de géneros

Objectivo: Fomentar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional

Definir condições para acesso a horário flexível
de trabalho, horário contínuo ou tempo parcial
Definir condições para acesso a trabalho
remoto (teletrabalho)
Melhorar os apoios à família (filhos e 3.ª idade)

•
•
•

Em curso. A meta inicial de 2010
deverá ser cumprida.
A INCM optou por não avançar
com a possibilidade de trabalho remoto.
Acção contínua desenvolvida pela
Direcção de Recursos Humanos

Objectivo: Melhorar a comunicação interna de modo a que a informação relevante
esteja acessível a todos os colaboradores

Criar contas de correio electrónico para todos
os colaboradores
Reformular a intranet
Criar na intranet áreas de acesso reservado
para informações particulares e actualização
de dados pessoais
Criar pontos de acesso à intranet e correio
electrónico em locais estratégicos da empresa
Criar um boletim interno
Realizar um estudo sobre o clima
organizacional na empresa
Fomentar a utilização do canal electrónico
nas relações com os aposentados

•
•
•

Em curso. A meta inicial de 2009
não foi cumprida.
Em curso. A meta inicial de 2010
não deverá ser cumprida.
Em curso. A meta inicial de 2010
não deverá ser cumprida.

•
•
•
•

Em curso. A meta inicial de 2010
não deverá ser cumprida.
Foi lançado o boletim Matriz,
com periodicidade bimestral.
Foi realizado um estudo sobre o clima
organizacional no decorrer de 2009.
Em curso. A meta inicial de 2010
não deverá ser cumprida.
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Caracterização

2.8 LA1 LA2 No final do ano de 2009, a INCM contava com um total de 738 colaboradores, verificando-se um ligeiro decréscimo em relação ao ano anterior. Esta
tendência, já verificada em 2008, deve-se, sobretudo, a um contexto de evolução
dos diferentes processos produtivos e, simultaneamente, à crescente importância de alguns produtos de segurança, os quais não requerem mão-de-obra intensiva. Regista-se assim uma variação negativa de 3,8% em relação a 2008. No que
diz respeito à taxa de rotatividade8, esta situou-se nos 4,9% em 2009. Do ponto de
vista contratual, mantém-se uma percentagem residual de colaboradores com
contrato a termo certo.

8
A taxa de rotatividade
corresponde à percentagem de
colaboradores que saíram da
empresa em relação ao total do
efectivo no final do ano.

Figura 20
Comparativo do total de
colaboradores, por vínculo
laboral, entre 2008 e 2009
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Geograficamente, Porto e Coimbra são cidades onde a INCM desenvolve algumas
actividades, mas é em Lisboa que se concentra a grande maioria de colaboradores, na medida em que é nesta cidade que se situam os edifícios fabris da Casa da
Moeda e da Imprensa Nacional.
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Figura 21
Distribuição geográfica
dos colaboradores
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Lisboa
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9
As diferenças salariais
existentes dizem respeito
unicamente à responsabilidade
e antiguidade dos
colaboradores, havendo
categorias profissionais
onde se verifica um rácio
salarial favorável às
mulheres e vice-versa.

LA14 Quadro 12
Rácio entre o salário real
e o salário base, entre
homens e mulheres, por
categoria de funções

LA3 LA4 A INCM apresenta uma ligeira predominância de colaboradores do género

masculino, não havendo, no entanto, qualquer tipo de discriminação salarial9 entre
géneros. A totalidade dos colaboradores encontra-se abrangida pelo Acordo de
Empresa (AE), celebrado entre a INCM e as organizações sindicais representativas destes, sendo os benefícios concedidos pela empresa aplicáveis a todos de
igual forma.
Categoria
Administrativo
Auxiliar
Chefia
Comercial
Director
Operador
Técnico
Média

Mulheres
1,7
1,5
1,8
1,6
2,6
1,8
1,9
1,8

Homens
1,6
1,6
1,7
1,7
2,7
2,0
1,8
1,9

Actualmente existem 60 carreiras profissionais na INCM que, para efeitos de simplificação da informação, no âmbito deste Relatório, foram agrupados em sete
grandes grupos de acordo com o quadro acima.
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LA13 Do ponto de vista etário e de género, destaca-se que existem mais colaboradores do género masculino acima dos 45 anos, enquanto a faixa etária predominante nos colaboradores do género feminino é entre os 35 e os 44 anos.
Figuras 22 e 23
Distribuição dos
colaboradores por
género e faixa etária
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Destaca-se ainda uma concentração de colaboradores entre os 30 e os 39 anos, o
que revela uma juventude em idade activa no seio da empresa, complementada
com a maturidade que emerge da antiguidade dos colaboradores. De facto, 49%
dos colaboradores estão na INCM há mais de 15 anos o que é bastante revelador
de uma relação estável e permanente. Este valor, já de si elevado, ganha ainda
mais peso se considerarmos que 78% dos colaboradores trabalham na empresa
há mais de 10 anos.

200

PÁGINA 74

INCM IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA

Figura 24
Distribuição dos
colaboradores por
anos de antiguidade
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No que diz respeito às habilitações literárias dos colaboradores, constata-se que
41% concluíram o ensino secundário e 18% o ensino superior, o que significa que
se trata de uma empresa cuja média de habilitações dos seus colaboradores se
encontra acima das médias nacionais.
Figura 25
Distribuição dos
colaboradores por
habilitações literárias
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Avaliação de Desempenho

LA12 As carreiras profissionais definidas no AE têm patamares e condições de pro-

gressão estabelecidos, sendo efectuadas avaliações com uma periodicidade definida. Em 2009, no âmbito do AE, foram avaliados 29% dos colaboradores, estando
este valor de acordo com a prática de avaliação de cerca de um terço dos colaboradores a cada ano.
A totalidade dos colaboradores foi, no entanto, abrangida por uma segunda avaliação de desempenho, exclusivamente no âmbito da distribuição de resultados de
2008, através da qual 168 colaboradores com melhores classificações das diversas
áreas da empresa foram contemplados com majorações especiais.

FiguraS 26 e 27
Número de promoções
e de recusas verificados
em 2009

Verificou-se uma diminuição do total de promoções por comparação com o ano
de 2008, tendo sido alcançadas 203 promoções, com um número de colaboradores equivalentes em ambos os géneros. Este equilíbrio já não se revela nos dados
relativos a recusas de promoção, nos quais se verifica uma tendência para serem
mais frequentes as recusas no caso dos colaboradores do género masculino. O
total das recusas não é, no entanto, elevado, ascendendo apenas, para o ano em referência, a 11 casos.
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Formação

A formação dos colaboradores assenta numa estratégia de desenvolvimento de
competências, devendo ser um instrumento de valorização, quer do colaborador
(desenvolvendo atitudes, conhecimentos e capacidades) quer da INCM (ao nível
do desempenho da organização). Por outro lado, a formação permite disponibilizar instrumentos que contribuem para alterar os comportamentos dos colaboradores, visando o seu alinhamento com a estratégia da organização.
O plano de formação da empresa integra todo o conjunto de acções de formação
externa e interna, estando a INCM acreditada, enquanto entidade formadora,
junto da Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), nos seguintes domínios:
› Diagnóstico de necessidades de formação;
› Planeamento das intervenções e actividades formativas;
› Concepção de intervenções, programas, instrumentos e suportes;
› Organização e promoção de intervenções formativas.
No âmbito do plano de formação de 2009, são de destacar os programas
«Abastecer a INCM» e «Acordo ortográfico», tendo ambos alcançado elevados
níveis de satisfação, sendo por este motivo um exemplo a seguir.
No caso do programa «Abastecer a INCM», foram abordadas temáticas chave
para a empresa com o objectivo principal de dotar os formandos de competências
estratégicas para a empresa: Management e Commercial & Customer Care.
No decorrer do ano foi desenvolvido um total de 124 acções de formação, verificando-se um ligeiro aumento em comparação com 2008, sobretudo ao nível das
acções internas, revelando a aposta nesta área por parte da INCM.
Figura 28
Comparativo entre
as acções de formação
realizadas em 2008 e 2009
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LA11 É ainda de destacar a realização de 17 acções de sensibilização on job10, o
apoio dado à participação de três mestrados e uma pós-graduação, a comparticipação de 25 cursos de línguas estrangeiras e a concessão do estatuto de trabalhador-estudante a nove colaboradores.

10

Estas acções incidiram,
essencialmente, na área da
segurança, higiene e ambiente,
tendo sido ministradas por
formadores internos, em
ambiente laboral, sendo de
curta duração.

2008

Figura 29
Comparativo entre
o número de formandos
em 2008 e 2009
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Durante o ano de 2009, 470 colaboradores (de um total de 738) participaram em acções de formação, verificando-se a este nível uma diminuição em relação a 2008.
No entanto, a diminuição do número de participantes não traduz uma diminuição
do ponto de vista do investimento nesta área, por parte da INCM. Pelo contrário,
verificou-se um aumento significativo do investimento realizado, na ordem dos
41,5%, como se pode observar na figura abaixo, o que revela uma linha de continuidade de investimento e aposta, já observada no Relatório de 2008. É ainda de
salientar que o valor apresentado não inclui o investimento com seminários, congressos e feiras que ocorreram no estrangeiro, cujo valor ascendeu a 21 000 euros.
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Figura 30
Comparativo entre o
investimento em formação
realizado em 2008 e 2009
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Ao longo do ano de 2009 foram promovidas 12 106 horas de formação, sendo que
a categoria profissional que beneficiou de um maior número de horas foi a de técnico.
LA10 O valor médio de horas de formação por colaborador foi de 16,4 horas, tendo
sido realizada uma grande aposta nas categorias de técnico e chefe, com mais de
vinte horas em média de formação. Tendo em conta os dados apresentados, verifica-se que, em 2009, houve uma menor aposta ao nível da formação das categorias de auxiliar e comercial, por comparação com as restantes categorias.

Quadro 13
Valores médios de horas
de formação por categoria
profissional

11

O valor apresentado
em 2008, 4,17 horas de
formação por colaborador,
resulta do apuramento do
somatório do número de horas
das acções de formação (valor
total, independentemente
do número de participantes)
a dividir pelo número de
participantes em acções de
formação. Em 2009, o valor
de 16,4 horas de formação por
colaborador foi calculado
dividindo os somatórios
de horas de formação (que
cada colaborador recebeu)
pelo número total de
trabalhadores de cada
categoria.

Categoria
Administrativo
Auxiliar
Chefe
Comercial
Director
Operador
Técnico
Total

Horas
1 260
70
1 673
121
127
1 190
7 665
12 106

Colaboradores
97
44
80
41
9
139
328
738

Horas/colaboradores
13,0
1,6
20,9
3,0
14,1
8,6
23,4
16,4 (média)

Note-se, em relação aos dados do quadro acima, que o critério utilizado não tem
correspondência com o do ano anterior11, pelo que não é possível fazer uma comparação directa. Os valores apurados e constantes no quadro acima servirão de
base de comparação para anos futuros.
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Serviços Sociais

A INCM, através dos seus Serviços Sociais, concede um conjunto de benefícios
aos seus colaboradores e respectivos familiares, bem como aos seus aposentados
e reformados, abrangendo, em 2009, um total de 2 254 beneficiários, menos 2,8%
do que no ano anterior.
Estes benefícios têm como objectivo a valorização, motivação e bem-estar dos
seus colaboradores, podendo ser agrupados em três grandes áreas:

sistema de
saúde
Figura 31
Composição dos Serviços
Sociais

serviços
sociais

área
social

refeitórios

POSTOS MÉDICOS
MEIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO
HOSPITAIS CONVENCIONADOS
ESPECIALIDADES CONVENCIONADAS

SUBSÍDIOS
ADIANTAMENTOS

REFEITÓRIOS
MÁQUINAS DE BAR

Os benefícios previstos no Regulamento dos Serviços Sociais são idênticos para
todos os trabalhadores com vínculo laboral à INCM. A única excepção prende-se
com os casos de mão-de-obra temporária, os quais têm acesso aos benefícios definidos na área refeitórios (refeitórios e máquinas de bar), pagando as suas refeições ao mesmo valor que um colaborador permanente com o mesmo nível de remuneração.
LA8 O sistema de saúde continua a procurar aumentar a sua cobertura, em termos
de especialidades, podendo os beneficiários escolher a entidade que considerem
mais adequada à sua situação em concreto: Serviço Nacional de Saúde, entidade
convencionada ou clínica livre. Em 2009, encontravam-se em vigor 240 convenções, cobrindo todas as especialidades e meios auxiliares de diagnóstico, incluindo ainda situações de internamento, cirurgia e partos. Foram ainda realizados rastreios de podologia e campanhas de vacinação contra a gripe sazonal, nas
quais participaram, respectivamente, 62 e 243 colaboradores.
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A área social disponibiliza diversos adiantamentos de modo a permitir aos colaboradores fazerem face a despesas inadiáveis e urgentes, bem como subsídios
que abrangem desde o jardim-de-infância aos lares de terceira idade. Em 2009
foram concedidos 97 adiantamentos e 348 subsídios para livros escolares, sendo
ainda de realçar um valor médio mensal de 19 apoios domiciliários e 15 comparticipações a lares para beneficiários.
A INCM coloca à disposição dos seus colaboradores, aposentados e reformados
dois refeitórios, nos quais foi servida, em 2009, uma média mensal superior a 12
000 refeições diárias, valores sensivelmente idênticos aos registados em 2008,
conforme figura abaixo. O valor cobrado por cada refeição varia em função da retribuição mensal dos colaboradores, atingindo um máximo de 1,5 euros.

15000

Figura 32
Comparativo entre as refeições
servidas em 2008 e 2009
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EC3 Os Serviços Sociais acarretam elevados custos para a INCM, tendo, em 2009,

este valor ascendido a mais de 3,1 milhões de euros. Apenas uma pequena parcela
deste montante é suportada pelos colaboradores, conforme figura abaixo, através
de quotizações e do pagamento dos valores definidos para as refeições, ocupação
de tempos livres e consultas internas.
Figura 33
Distribuição de custos dos
serviços sociais entre a
empresa e os colaboradores

81%
19%

Custo suportado pela INCM
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Segurança, Saúde e Higiene no Trabalho

O serviço de Medicina no Trabalho da INCM é assegurado através de meios próprios (médico e enfermeiro nos edifícios da Casa da Moeda e da Imprensa
Nacional), tratando-se de um serviço que procura criar condições adequadas nos
diferentes postos de trabalho e eliminar ou reduzir os riscos para a saúde dos colaboradores.
LA8 No trabalho desenvolvido por este serviço destacam-se os controlos regulares
da tensão arterial e dos níveis de colesterol, glicémia e triglicéridos, especialmente
na população interna de risco, já devidamente identificada. Acresce ainda a disponibilidade de consultas e programas de desabituação tabágica.

Anualmente, é levado a cabo um conjunto de acções na vertente da medicina preventiva com o objectivo de promover e incrementar a qualidade de vida dos colaboradores. Trata-se de um trabalho contínuo e constante do corpo clínico, sobretudo dos enfermeiros, na área da prevenção e da educação para a saúde,
incentivando a adopção de hábitos de vida saudável.
Em 2009, o número de consultas realizadas nos edifícios da Casa da Moeda e da
Imprensa Nacional foi de 545, repartidas pelas tipologias de exames que se podem
constatar na figura abaixo.

Figura 34
Tipologia das consultas
realizadas nos postos
médicos em 2009
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4.11 No que respeita à sinistralidade, os resultados menos favoráveis de 2008 levaram a INCM a uma análise minuciosa e à tomada de acções correctivas, por
forma a inverter a tendência registada. As acções tomadas tiveram reflexo imediato, tendo-se verificado uma melhoria substancial de todos os indicadores, conforme quadro abaixo, o que significou menos acidentes de trabalho e menos dias
úteis de trabalho perdidos.
Sem contabilizar

LA7 Quadro 14
Evolução dos índices de
sinistralidade da INCM

acidentes in itinere

Horas efectivamente trabalhadas
Número de dias úteis perdidos
Número de acidentes de trabalho
Taxa de frequência (TF)
Tendência
Taxa de gravidade (TG)
Tendência

2008
949 441
781
43
45,3

2009
1 176 242
437
38
32,3

2008
949 441
739
39
41,1

2009
1 176 242
243
26
26,3

822,5

371,5

778,3

245,5

4.16 LA6 Neste contexto, a INCM possui ainda uma comissão de segurança, higiene e saúde no trabalho composta por seis elementos, três dos quais são representantes dos colaboradores, eleitos pelos seus pares, sendo os restantes representantes da empresa, nomeados para a função.

Esta comissão tem o dever de examinar as circunstâncias e causas dos acidentes
de trabalho ocorridos, bem como apresentar sugestões destinadas a evitar acidentes e a melhorar as condições de segurança, higiene e saúde no trabalho, entre
outras atribuições.
No que diz respeito à taxa de absentismo registada em 2009, cujo valor foi 5,11%,
observou-se uma redução de 3,6%, mantendo-se assim a tendência de diminuição que se tem vindo a constatar nos últimos anos.
Numa análise mais detalhada destes valores, pode verificar-se que Doença é a
principal razão da maior parte do absentismo verificado, com 72% do total. A segunda razão para o absentismo, Acidente, representa apenas 7%, tendo as outras
razões valores residuais, conforme figura abaixo.
Figura 35
Razões explicativas
do absentismo verificado
em 2009

2%

2%

3%

72%

4%
7%
Doença
Justificada com retribuição
10%

Justificada sem retribuição
Nojo
Plenários
Outras
Acidente
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Clima Organizacional

O clima organizacional resulta das características organizacionais percepcionadas
pelos colaboradores, sendo uma ferramenta fundamental para compreender os
factores de potencial satisfação/insatisfação dos trabalhadores e, acima de tudo,
uma forma de melhorar o funcionamento da organização, do relacionamento entre
colegas e dos trabalhadores com as hierarquias.
O questionário realizado continha 52 questões, repartidas por sete dimensões estruturantes:
› Relação com a INCM;
› Função;
› Relações;
› Comunicação;
› Condições de trabalho;
› Remunerações/benefícios;
› Perspectivas de carreira.
Foram obtidas 515 respostas, correspondentes a 67,3% do universo inquirido, representativas de todas as faixas etárias, géneros, carreiras profissionais e áreas da
empresa.

12

Escala de 1 a 5, em que 1
significa nula implicação
organizacional e 5 significa
total implicação
organizacional.

Os resultados globais (ponderadas as médias obtidas em todas as dimensões)
permitem afirmar que se vive na INCM um clima organizacional relativamente satisfatório, alcançando um resultado final de 3,2412.
Conclui-se, assim, pela existência de uma ligação relativamente forte com a organização, na qual sobressaem alguns factores âncora dessa mesma relação (funções desempenhadas, colaboração com colegas e chefia, condições de trabalho)
e outros que, embora não tenham merecido uma avaliação negativa por parte dos
colaboradores, devem ser objecto de melhoria (comunicação, perspectivas de carreira, processos internos).
Os resultados obtidos permitiram, ainda, identificar quatro grupos no que diz respeito ao seu posicionamento perante a empresa, representativos de leituras diversas sobre a interacção estabelecida com a mesma:
› Distantes – representam 10,5% da amostra e caracterizam-se por um elevado
afastamento da empresa, duvidando tendencialmente do seu funcionamento.
› Críticos – representam 32,7% da amostra e caracterizam-se por duvidarem da
bondade da organização em alguns domínios.
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› Envolvidos – representam 35,1% da amostra e caracterizam-se por acreditarem na organização, estando tendencialmente implicados.
› Crentes – representam 21,7% da amostra e caracterizam-se por acreditarem na
organização, estando especialmente convictos das vantagens em pertencer à
mesma.
A maioria dos inquiridos defende que este tipo de estudo só é verdadeiramente
útil se os seus resultados forem conhecidos, sendo, portanto, fundamental divulgar as conclusões para se alcançar uma melhoria efectiva na empresa.
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Compromissos da INCM

No âmbito do seu relacionamento com os colaboradores, a INCM assume os objectivos e medidas abaixo indicados, os quais serão avaliados no Relatório de
Sustentabilidade de 2010.
Quadro 15
Compromissos da INCM no
âmbito do seu relacionamento
com os colaboradores

Medidas

Meta

Objectivo: Desenvolver as competências dos colaboradores através da formação

Cumprir o Plano de Formação de 2010, garantindo:
- Participação de 60% do total de colaboradores;
- Média de vinte horas de formação contínua por colaborador;
- Taxa de execução de 70% da formação externa;
- Taxa de execução de 80% da formação interna.
Aumentar as habilitações literárias de 30 colaboradores/ano,
por via do Programa Novas Oportunidades

2010

Anual

Objectivo: Motivar os colaboradores através do reconhecimento do seu desempenho e da empresa

Definir modelo de avaliação do desempenho dos colaboradores
baseado em objectivos da unidade organizacional e individuais
Alterar a ficha de avaliação de desempenho com vista às promoções do AE,
de modo a garantir que o avaliado tem sempre conhecimento da mesma
Criar modelo de reconhecimento do mérito dos 50 colaboradores
com melhor desempenho individual
Candidatar a empresa ao prémio “Melhores Empresas para Trabalhar”
e alcançar uma classificação entre as 30 melhores
Candidatar a empresa ao prémio “Igualdade é Qualidade” e alcançar
uma classificação entre as 20 melhores
Implementar e certificar a norma portuguesa 4427 - Requisitos do Sistema
de Gestão de Recursos Humanos
Rever o AE, definindo as competências e os perfis exigíveis por função

2010
2010
2011
2010
2010
2010
2011

Objectivo: Envolver os colaboradores no desenvolvimento de boas práticas e ideias inovadoras

Desenvolver um sistema de incentivo à participação dos colaboradores
na inovação e eficiência interna da empresa

2010

Objectivo: Garantir a igualdade de oportunidades a todos os colaboradores

Auditar a actual situação da empresa em termos de igualdade de géneros

2010

Objectivo: Fomentar o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional

Implementar o Programa Zero Faltas
Definir condições para o teletrabalho ou trabalho contínuo e conseguir
a concretização de dois casos
Concretizar pelo menos três novas iniciativas na área social

2011
2011
2010

Objectivo: Melhorar a comunicação interna de modo a que a informação relevante
esteja acessível a todos os colaboradores

Criar contas de correio electrónico para todos os colaboradores
Implementar o sistema Employee Self Service
Criar pontos de acesso à intranet e correio electrónico em locais
estratégicos da empresa
Realizar inquérito ao clima organizacional, obtendo um resultado superior ao de 2009

2010
2010
2011
2010

Átrio da Casa da Moeda.
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COMUNIDADE

No âmbito do seu relacionamento com a comunidade, a INCM definiu como princípio de actuação:

Desenvolvemos actividades de serviço público e promovemos acções culturais e projectos de solidariedade social nas áreas ligadas à intervenção da
empresa.

A INCM procura criar um impacte positivo na comunidade através de iniciativas
que, sempre que possível, estejam relacionadas com a sua actividade. Neste sentido tem colaborado com diversas entidades de solidariedade social no desenvolvimento de projectos comuns, disponibilizando bens e serviços e ainda através
da doação de fundos.
A tipologia das acções desenvolvidas pela INCM, através das quais a empresa interage de forma directa com a comunidade, encontra-se sistematizada na figura
abaixo.
Figura 36
Tipologia das acções
desenvolvidas pela INCM
junto da comunidade

OFERTA DE CARTÕES
DE IDENTIFICAÇÃO A
INSTITUIÇÕES

MOEDAS DE APOIO A
UMA CAUSA

INCENTIVO À CRIAÇÃO
ARTÍSTICA DE
MEDALHAS

VISITAS DE ESTUDO À
CASA DA MOEDA

OFERTA DE
PUBLICAÇÕES
PRÓPRIAS E DOAÇÃO
DE BENS

A INCM possui igualmente um importante espólio de moedas e medalhas, na
qual se inclui a Colecção D. Luís, estando em curso o desenvolvimento das actividades necessárias à criação de um museu virtual, com base na Internet, onde
será possível a visita da comunidade numismática e do público em geral.
Em 2009 a INCM apoiou, ainda, o Grande Prémio de Romance e Novela da
Associação Portuguesa de Escritores, através da atribuição de um prémio monetário no valor de 1000 euros.

EC8
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No Relatório de Sustentabilidade de 2008 foram indicados objectivos e medidas
que importa, agora, avaliar e dar conta no presente documento.
Quadro 16
Avaliação das medidas
apresentadas em 2008,
no âmbito da comunidade

Medidas

Observações

Objectivo: Promover e preservar a língua e cultura portuguesas

Editar obras relevantes da cultura e do
pensamento português
Editar os clássicos portugueses
em edições acessíveis
Criar o “kit literatura portuguesa” a divulgar
nos países de língua portuguesa
Equipar as bibliotecas nacionais com obras
editadas pela INCM e adequadas
ao seu tipo de utilizador
Editar obras de interesse para os cidadãos
na sua vida em sociedade

•
•
•
•
•

Acção contínua desenvolvida
pela Unidade Editorial.
Em curso. A meta inicial de 2010
não deverá ser cumprida.
Em curso. A meta inicial de 2010
não deverá ser cumprida.
Foram assinados protocolos
com diversas entidades e iniciada
a distribuição de livros.
Acção contínua desenvolvida
pela Unidade Editorial.

Objectivo: Divulgar a cultura e a história através das medalhas e de moedas comemorativas

•

Acção contínua desenvolvida pela
Unidade Moedas e Produtos Metálicos.

Associar a emissão de moedas de colecção
a projectos de solidariedade social

•

Apoiar projectos de solidariedade social
através de produtos da empresa
(cartões personalizados e outros)

•

A moeda lançada em 2008 reverteu
para a AMI e em 2010 será lançada uma
outra que irá reverter para o Banco
Alimentar.
Acção contínua desenvolvida
pela Unidade Gráfica.

Emitir moedas e medalhas que evoquem factos
importantes da cultura e da história
Objectivo: Apoiar instituições de solidariedade social

Objectivo: Valorizar o património numismático português existente na INCM
através da sua exposição ao público

Avaliar, catalogar e fotografar o espólio
numismático da empresa
Avaliar as condições necessárias à reabertura
do Museu da Moeda e da Medalha
Criar site para o Museu, permitindo a visita
virtual ao mesmo

•
•
•

Em curso. A meta inicial de 2010
não deverá ser cumprida.
Em curso. A meta inicial de 2010
não deverá ser cumprida.
Em curso. A meta inicial de 2010
não deverá ser cumprida.

Objectivo: Incentivar a visita de escolas às instalações da empresa

Divulgar no site da empresa

•

Informação colocada no site
da empresa.
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Oferta de cartões de identificação a instituições

EC8 Sendo a produção de cartões de identificação uma das actividades comerciais

da INCM, a empresa tem vindo, no entanto, a disponibilizar, de forma gratuita,
este produto a instituições de solidariedade social, de reconhecido mérito, como
forma de apoio às suas causas e projectos.
Em 2009 a INCM apoiou a PROMOSOCIAL através da produção de 63 000 exemplares do Cartão Solidário, no valor de cerca de 66 000 euros.
Por cada adesão a um serviço solidário, ou utilização do cartão numa loja associada, o titular do mesmo estará a gerar um donativo para uma das instituições beneficiárias.
Figura 37
Imagem do Cartão Solidário
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Moedas de Apoio a uma Causa

EC8 Em 2008 a INCM deu início à emissão de uma série de moedas sobre o título
genérico «Uma moeda uma causa», pretendendo associar a numismática à luta
pela afirmação de valores de solidariedade social e apoiar financeiramente entidades que se distinguem neste domínio. O objectivo da empresa é alcançar
100 mil euros em cada campanha para a entidade em causa.

FiguraS 38 e 39
Assinatura do protocolo
entre a INCM e a AMI e imagem
da moeda desenvolvida

A primeira moeda desta série, denominada Uma moeda contra a indiferença,
apoiou a AMI (Assistência Médica Internacional), tendo, em 2009, sido entregues
à instituição mais de 17 500 euros.
A segunda moeda desta série tem emissão prevista para 2010, sendo denominada
Uma moeda contra a fome, com os fundos da venda a reverter a favor do Banco
Alimentar contra a Fome.
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Incentivo à Criação Artística de Medalhas

EC8 Tendo em conta o interesse da INCM na área da gravura numismática e medalhística, tem sido política da empresa apoiar ou desenvolver iniciativas que tenham como objectivo incentivar, promover e divulgar a medalha contemporânea.

Exemplo desta política é o apoio dado, desde o seu início, à Bienal Internacional de
Medalha Contemporânea – Seixal, através da atribuição de um prémio monetário intitulado «Jovens Artistas». A próxima edição da Bienal irá decorrer em 2010.
Ainda no âmbito do apoio à criação artística de medalhas, a INCM assinou um
protocolo com a Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (FBAUL) com o objectivo de desenvolver a gravura numismática e medalhística e a formação de jovens
escultores.
Entre as acções acordadas, destaca-se a realização anual de um concurso entre os
alunos da FBAUL, para a execução de uma medalha a ser emitida pela INCM, no
âmbito do seu Plano Medalhístico. A INCM possibilitará ainda programas de investigação e estágios de gravura numismática e medalhística a alunos e investigadores da FBAUL ligados a esta área.
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Visitas de Estudo à Casa da Moeda

Com uma periodicidade quinzenal, a INCM acolhe visitas de estudo de alunos
dos ensinos básico e secundário ao processo de produção de moeda. As crianças
e os jovens tomam conhecimento do processo industrial e recebem uma embalagem com um conjunto de moedas correntes em acabamento especial.
Figura 40
Alunos de uma Escola
Secundária em visita às
instalações da INCM

Esta medida tem como principal objectivo dar a conhecer um processo industrial
único no País e sensibilizar crianças e jovens para o valor das moedas e da numismática.
Em 2009 a empresa recebeu 13 visitas, mais uma do que em 2008, num total de
335 alunos e professores. A idade dos alunos rondou os 16 anos, sendo na sua
maioria oriundos de escolas secundárias do ensino público.
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Oferta de Publicações Próprias e Doação de Bens

EC8 Em 2009 a INCM deu seguimento à sua política de doação de bens em fim de

vida comercial ou sem utilização na empresa. Estes bens, desde que em perfeitas
condições de utilização, são doados a organizações sem fins lucrativos, como o
Banco de Bens Doados.
No âmbito da oferta de publicações, a INCM tem vindo a actuar com o objectivo
de contribuir para a difusão da cultura e língua portuguesas e de forma a escoar
obras que já tenham ultrapassado o seu normal ciclo comercial.
Figura 41
Peças de roupa recebidas
no âmbito da iniciativa
Guarda-Roupa Solidário

As ofertas têm sido dirigidas para bibliotecas e centros culturais de entidades nacionais e de Estados membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP), tendo a INCM procurado desenvolver acordos e protocolos com várias
entidades, nomeadamente a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, a
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, o Ministério da Cultura, a
Rede Nacional de Bibliotecas Escolares, o Plano Nacional de Leitura e a Comissão
Nacional para as Comemorações do Centenário da República.
Serão desta forma disponibilizadas às bibliotecas destas instituições obras de relevante valor cultural, possibilitando dessa forma o seu acesso mais generalizado,
nomeadamente, a estudantes e investigadores, nacionais e de outros países de língua portuguesa, ajudando, desta forma, a que se cumpra a função do livro, enquanto difusor do saber e do conhecimento. Em 2009 foram assinados protocolos
e assumidos outros compromissos referentes à doação de mais de 250 000 livros.
É igualmente de salientar o Projecto Solidariedade – Um Gesto, Uma Causa, sobretudo pelo efeito de mobilização que este pretende ter junto dos colaboradores
da INCM.
A primeira iniciativa desenvolvida no âmbito deste projecto foi o «Guarda-Roupa
Solidário», com a particularidade de ser uma iniciativa de e para os colaboradores da empresa. As peças de roupa recebidas foram primeiramente disponibilizadas a colaboradores da empresa, sendo as remanescentes entregues a instituições de carácter social.
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Compromissos da INCM

No âmbito do seu relacionamento com a comunidade, a INCM assume os objectivos e medidas abaixo indicados, os quais serão avaliados no Relatório de
Sustentabilidade de 2010.
Quadro 17
Compromissos da INCM
no âmbito do seu
relacionamento
com a comunidade

Medidas

Meta

Objectivo: Promover e preservar a língua e a cultura portuguesas

Editar obras relevantes da cultura e do pensamento português,
com especial relevância para as edições críticas de autores portugueses
Editar os clássicos portugueses em edições acessíveis
Criar o “kit literatura portuguesa” a divulgar nos países de língua portuguesa
e nas comunidades portuguesas noutros países
Alargar o âmbito da oferta editorial chegando a novos perfis sócio-demográficos
Equipar as bibliotecas nacionais com obras editadas pela INCM
e adequadas ao seu tipo de utilizador

Anual
2010-2011
2010-2011
Anual
2010

Objectivo: Apoiar a criação artística

Criar o prémio literário para autores timorenses
Editar a medalha vencedora do concurso a realizar entre os alunos
e membros da Faculdade de Belas Artes de Lisboa
Apoiar a realização da Bienal Internacional de Medalha Contemporânea Seixal
com a atribuição de um prémio para os jovens artistas

2010
2010
2010

Objectivo: Divulgar a cultura e a história através das medalhas e de moedas comemorativas

Emitir moeda comemorativa do Centenário da República, do Bicentenário
das Linhas de Torres, do Escudo, da Arquitectura Portuguesa, do Sítio Arqueológico
do Vale do Côa e de Luís de Camões
Promover exposições temáticas de medalhas e moedas

2010
2010

Objectivo: Apoiar instituições de solidariedade social

Emitir a moeda “Uma moeda contra a fome”, de apoio
ao Banco Alimentar contra a Fome
Colaborar com a comissão gestora do Ano Europeu do Combate
à Pobreza e à Exclusão Social, através da edição de livros

2010
2010

Objectivo: Valorizar o património numismático português existente na INCM
através da sua exposição ao público

Avaliar, catalogar e fotografar o espólio numismático da empresa
Continuar a colecção “Tesouros Numismáticos” com a emissão
da moeda “Justo de D. João II”
Avaliar as condições necessárias à reabertura do Museu da Moeda e da Medalha
Criar site para o Museu, permitindo a visita virtual ao mesmo

2010-2011
2010
2010
2011
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Pormenor do baixo relevo
da autoria de Francisco
Franco, 1940, na entrada
da fábrica da Casa da Moeda.
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No âmbito do seu relacionamento com o ambiente, a INCM definiu como princípio de actuação:

Procuramos a melhoria contínua do nosso desempenho ambiental.

4.9 Fruto da crescente consciencialização ambiental de todos os colaboradores e

da adopção de práticas ambientalmente responsáveis, a INCM conseguiu certificar o seu Sistema de Gestão Ambiental de acordo com a norma NP EN ISO
14001:2004. Esta certificação representou o culminar de todo o trabalho realizado
ao longo dos últimos anos em matéria ambiental, funcionando igualmente como
um estímulo para o trabalho futuro na melhoria contínua e na integração destas
preocupações na gestão global da empresa.
Figura 42
Marca da certificação
ambiental

EN26 A integração da componente ambiental no Sistema Integrado de Gestão da
INCM veio facilitar a avaliação do impacte ambiental das suas actividades, produtos e serviços, tendo-se começado por efectuar um levantamento exaustivo dos
aspectos ambientais resultantes dos mesmos.

Cada aspecto ambiental identificado foi classificado de acordo com o seu nível de
significância que, em caso de ser elevada, implicou a definição de um conjunto de
acções com vista à redução ou controlo do impacte ambiental associado.
O investimento que a empresa realizou no sentido de ver reconhecida a sua excelência em termos ambientais teve por base três grandes objectivos:
› Responsabilidade social;
› Adequação aos pedidos dos clientes e dos mercados;
› Cumprimento das normas legais em vigor no País e na União Europeia.
A empresa prevê alcançar resultados positivos a curto/médio prazo com este seu
investimento, nomeadamente por via da racionalização de meios e redução de
custos.
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No Relatório de Sustentabilidade de 2008 foram definidos objectivos e medidas
que importa, agora, avaliar e dar conta no presente documento.
EN26 Quadro 18
Avaliação das medidas
apresentadas em 2008, no
âmbito do Ambiente

Medidas

Observações

Objectivo: Implementar e certificar um sistema de gestão ambiental de acordo com a norma ISO 14001

Desenvolver as actividades necessárias
à certificação do SGA

•

A certificação ocorreu em Dezembro
de 2009.

Objectivo: Aumentar a eficiência energética dos nossos edifícios e operações

Realizar auditorias energéticas periódicas
às instalações da empresa
Implementar medidas delineadas no Plano
de Racionalização de Energia
Certificação energética e da qualidade
do ar interior do edifício administrativo
da Casa da Moeda

•
•
•

Acção contínua coordenada pelo
Gabinete de Qualidade, Ambiente, HST.
Acção contínua desenvolvida pelo
Gabinete de Qualidade, Ambiente, HST.
Em curso. A meta inicial
de 2009-2010 deverá ser cumprida.

Objectivo: Garantir o tratamento adequado dos resíduos e efluentes produzidos

Monitorizar os efluentes e os resíduos
de modo a garantir a conformidade
Realizar um estudo detalhado sobre refugos
dos diferentes processos produtivos visando
a redução dos resíduos

•
•

Acção contínua desenvolvida pelo
Gabinete de Qualidade, Ambiente, HST.
Em curso. A meta inicial de 2010
deverá ser cumprida.

Objectivo: Aumentar a eficiência ao nível dos consumos

Realizar uma auditoria ao consumo de água
Possibilitar a emissão de recibos e facturas
electrónicas no relacionamento com clientes
e colaboradores

•
•

Em curso. A meta inicial de 2010 deverá
ser cumprida.
Em curso. A meta inicial de 2010
deverá ser cumprida.
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Consumo de Energia e Emissão de Gases com Efeito de Estufa

EN3 EN4 O consumo de energia da INCM respeita maioritariamente à energia eléc-

trica, com mais de 90% do consumo total, estando esta essencialmente relacionada com o processo produtivo da empresa.
Figura 43
Tipologia dos consumos
de energia em 2009

4%
4%
92%

Electricidade
Gás natural
Gasóleo
Gasolina

Quadro 19
Comparativo dos consumos
de energia dos vários edifícios
em 2008 e 2009

Edifício da Casa da Moeda
Edifício da Imprensa Nacional
Edifício da Manuel de Melo
Contrastaria do Porto
Posto de Gondomar
Armazém de Sacavém
Lojas
Grupo Desportivo
Total
Tendência

Este tema constitui uma das principais preocupações ambientais da INCM e das
suas partes interessadas, tendo-se registado, apesar das medidas de eficiência
energética implementadas e das acções de sensibilização aos colaboradores, um
aumento no consumo total de energia na ordem dos 3,5%, conforme dados constantes do quadro e figura abaixo.

Electricidade (MWh)
2008
2009
4 368,7 4 680,3
2 379,0
2 336,8
109,5
106,6
245,4
250,3
62,4
63,7
50,3
51,5
80,7
66,4
2,6
3,3
7 298,5
7 558,8

Gás natural (m3)
2008
2009
17 130
21 728
16 273
13 334
-

33 403

35 062

Gasóleo (l)
2008
2009

Gasolina (l)
2008
2009

31 587

32 054

1 041

762

31 587

32 054

1 041

762
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Figura 44
Comparativo dos consumos,
por tipo de energia (GJ),
verificados em 2008 e 2009

As diferentes formas de energia foram convertidas para gigajoules (GJ) de forma
a serem directamente comparáveis. Os factores de conversão utilizados são apresentados na Ficha Técnica do Relatório.
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2009
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1 266
Electricidade

1 329

Gás natural

1 142

1 159

Gasóleo

35

26

Gasolina

1
Total (GJ)

De acordo com o Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de Abril, os edifícios da Casa da Moeda e
Imprensa Nacional encontram-se classificados como consumidores intensivos de
energia. Por esta razão, ainda no decorrer de 2008, foram realizadas auditorias
energéticas a todos os edifícios da INCM, tendo estas servido de base a um plano
de racionalização do consumo energético, visando o período compreendido entre
2009 e 2016.
EN5 A desejada redução no consumo de energia não foi alcançada, mas este dado

não pode ser analisado de forma isolada e sim no contexto do aumento de produção verificado, o qual tem reflexo directo no aumento do VAB (valor acrescentado bruto) da INCM. Deste modo, a análise do consumo de energia por VAB demonstra que se conseguiu efectivamente uma maior eficiência energética,
tendo-se reduzido o consumo de energia na casa dos 13,3%.
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600
Figura 45
Comparativo entre
os consumos de energia
por VAB (GJ/k€), verificados
em 2008 e 2009
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EN16 Em comparação com o ano de 2008, a emissão de gases com efeito de estufa

(GEE) directamente atribuíveis à INCM sofreu uma redução na casa dos 20,8%.
Esta redução deve-se, no entanto, ao melhor desempenho do sistema eléctrico nacional e correspondente factor de emissão considerado, apresentados na Ficha
Técnica do Relatório.

600
Figura 46
Comparativo entre
as emissões de GEE
(Ton CO2e) imputáveis
à INCM
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400

2 851,2
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0
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Resíduos

A INCM, fruto da sua dimensão, actividade industrial, postos médicos e refeitórios, produz uma grande variedade e quantidade de resíduos, os quais são recolhidos de forma selectiva, acondicionados e encaminhados para destinos adequados, por operadores licenciados.
No processo de gestão dos seus resíduos, a empresa definiu um conjunto de princípios sob os quais pauta a sua actividade:
› A prevenção, redução de produção ou perigosidade dos resíduos produzidos;
› A valorização através da reciclagem; e
› O envio de resíduos para tratamento adequado.
EN27 A INCM assegura ainda a gestão, retoma e valorização dos resíduos de em-

balagens que coloca no mercado, em conformidade com a legislação nacional,
através do contrato celebrado com a Sociedade Ponto Verde, S. A.
EN22 Fruto da aplicação dos princípios enunciados, destaca-se uma redução da
produção de resíduos não perigosos, na ordem dos 3,3%, tendo estes representado, em 2009, cerca de 97% de um total de 1 829 t de resíduos produzidos pela empresa.
Figura 47
Tipologias de resíduos
produzidos em 2009

10%

62%

3%
Resíduos urbanos
25%
Papel e cartão
Resíduos perigosos
Outros
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13
O valor de Resíduos Urbanos
apresentado tem por base
diversas estimativas, dada a
dificuldade em proceder à
pesagem, de forma rigorosa,
deste tipo de resíduos, cuja
recolha é efectuada de forma
indiferenciada pelos serviços
das diferentes câmaras
municipais dos locais onde se
encontram os edifícios da INCM.

Quadro 20
Comparativo da produção de
resíduos em 2008 e 2009
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A grande diversidade de bens e serviços disponibilizados pela empresa conduz,
necessariamente, a uma grande diversidade de resíduos produzidos, podendo
analisar-se a sua evolução e composição detalhada no quadro abaixo. Salienta-se,
no entanto, o peso relativo que os Resíduos Urbanos13 continuam a ter no total de
resíduos produzidos pela empresa, representando, em 2009, mais de 60% do total
dos mesmos.

Resíduos urbanos
Papel e cartão
Resíduos perigosos
Plástico
Madeira
Metal
Pilhas e REE
Vidro
Tintas e solventes
Outros resíduos
Total

Quantidade (kg)
2008
2009
1 133 916
1 129 346
529 306
457 647
40 662
52 590
42 152
45 754
38 780
40 610
22 244
24 514
757
615
87
30
43
40
69 962
77 860
1 877 910 1 829 006

Tendência

Registando uma evolução negativa face ao pretendido, há essencialmente que salientar o aumento de produção de resíduos perigosos, registando esta categoria
um aumento de 29,3% face a 2008. Este aumento substancial da produção de resíduos perigosos ficou-se a dever aos edifícios da Casa da Moeda e Contrastaria
do Porto, sendo explicado pelo maior nível de produção da Casa da Moeda e pelo
início das recolhas selectivas de alguns dos resíduos industriais da Contrastaria
do Porto.
14
O destino identificado
como “Eliminação”
corresponde à operação D15 –
Armazenagem enquanto se
aguarda execução de uma das
operações (de eliminação)
enumeradas de D1 a D14.

Figura 48
Destino dos resíduos
produzidos pela INCM
em 2009

No que diz respeito ao destino14 dos resíduos produzidos, a incineração continua
a ser a solução preferencial para mais de 60% dos resíduos produzidos, facto que
não é alheio à localização das principais fontes de produção deste tipo de resíduos se situar em Lisboa, sendo os resíduos urbanos deste município incinerados nas instalações das Valorsul.

1%

61%

7%

31 %

Aterro
Incineração
Eliminação
Valorização
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Para cada tipo de resíduo produzido na INCM existe um procedimento que determina a forma como o mesmo deve ser recolhido e encaminhado para as diferentes empresas, com as quais a INCM estabeleceu contratos, de modo a garantir o seu correcto e adequado encaminhamento (preferencialmente para a
reciclagem).
As operações relacionadas com a eliminação de resíduos têm custos associados,
razão pela qual a valorização dos mesmos é preferível não só do ponto de vista ambiental como também económico.
Os proveitos gerados pela correcta gestão de resíduos efectuada pela INCM, conforme figura abaixo, permitem não só pagar a totalidade dos custos associados às
operações de eliminação como ainda garantir verbas suficientes para suportar alguns investimentos e monitorizações ambientais necessárias.

100

Figura 49
Comparativo dos custos
e proveitos com o tratamento
de resíduos em 2008 e 2009
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Eco-Eficiência

Consumo de água
EN8 A água utilizada pela INCM, em todas as suas instalações, provém na sua totalidade da rede pública de abastecimento, sendo que a maior parcela do seu consumo se fica a dever a actividades secundárias da empresa (limpeza das instalações, rega dos espaços verdes, refeitórios, instalações sanitárias e banhos). Alguns
processos produtivos da empresa utilizam igualmente água, embora o seu consumo não seja expressivo.

As acções de sensibilização realizadas com o objectivo de promover um consumo
mais racional de água e detectar possíveis desperdícios resultaram numa redução
global de cerca de 12,1%, conforme quadro abaixo.
Quadro 21
Comparativo do consumo
de água dos vários edifícios
em 2008 e 2009

Edifício da Casa da Moeda
Edifício da Imprensa Nacional
Edifício da Manuel de Melo
Contrastaria Porto
Posto de Gondomar
Armazém de Sacavém
Lojas
Grupo Desportivo
Total

Água (m3)
2008
2009
19 423
15 529
8 125
8 211
1 581
1 657
634
647
214
257
117
116
213
234
111
83
30 418
26 734

Tendência

A diminuição alcançada deve-se, quase exclusivamente, ao bom desempenho
apresentado pelo edifício da Casa da Moeda. Correspondendo a cerca de 60% do
consumo total da INCM, este edifício alcançou uma redução no seu consumo de
mais de 20%.

15

Para além dos
colaboradores da empresa,
existem ainda prestadores de
serviços e outras pessoas que,
de forma regular, frequentam
as instalações da empresa.
O número considerado para
2009 foi de 757 utilizadores.

Tendo em conta que o consumo de água da INCM está essencialmente relacionado com actividades não produtivas, este deve igualmente ser analisado em função dos utilizadores15 dos edifícios, tendo este rácio apresentado uma melhoria
significativa, no sentido da diminuição do consumo de água por utilizador na casa
dos 11,1%.
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Figura 50
Comparativo dos consumos
de água por utilizador
(metros cúbicos por
utilizador), verificados
em 2008 e 2009
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Consumo de matérias-primas
A já referida diversidade de áreas de negócio da INCM tem reflexo directo na
quantidade de matérias-primas utilizadas pela empresa, estando estas distribuídas
por 18 classes de produtos e rondando o milhar de referências.
EN1 O compromisso assumido, em 2008, pela INCM no sentido de melhorar a mo-

nitorização das matérias-primas utilizadas deu lugar a um balanço do peso das
matérias-primas adquiridas, em comparação com o peso dos produtos produzidos.
Os valores apurados e constantes no quadro abaixo irão servir de base de comparação para anos futuros.

Quadro 22
Quantidade de produto por
matéria-prima (percentagem)
em 2009

Quantidade
de produtos
3 113 617 kg

Quantidade
de matérias-primas
12 010 524 kg

Produto por
matéria-prima
26%

A par desta monitorização que a INCM irá realizar a partir de 2009, a empresa
continua com a sua política de desmaterialização documental, com aplicação ao
nível da documentação interna, bem como na emissão de facturas e de recibos de
vencimento.
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Outros Descritores

Ruído
Na sequência de uma monitorização de ruído ambiental realizada pela INCM, em
2008, foi detectada uma situação de incumprimento, com base no Regulamento
Geral do Ruído. A situação detectada diz respeito ao edifício da Imprensa
Nacional, mais especificamente a um equipamento de destruição de apara.
EN30 Já no decorrer de 2009 procedeu-se à insonorização do referido equipamento,

num investimento total de 44.410 euros, de forma a minimizar o impacte gerado
pelo seu funcionamento. Após a conclusão das obras de insonorização procedeu-se a uma nova avaliação do ruído ambiental proveniente do funcionamento do
edifício da Imprensa Nacional, tendo-se verificado a sua conformidade legal.
O custo das monitorizações de ruído realizadas ascendeu aos 1 384 euros, valor
que fica 60% abaixo do investimento realizado em 2008.

Emissões atmosféricas
EN20 A caracterização das emissões atmosféricas por fonte fixa é efectuada perio-

dicamente, por entidades externas acreditadas para o efeito, e comunicada à autoridade competente (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional – Lisboa a Vale do
Tejo), conforme legislação aplicável.
As monitorizações incidem sobre todas as condutas de exaustão dos equipamentos fabris e caldeiras dos balneários, tendo-se verificado o cumprimento dos
valores legalmente exigidos.
EN30 O custo das monitorizações das emissões atmosféricas ascendeu aos 1 058 euros,

valor idêntico ao registado em 2008.

Águas residuais
EN21 A INCM dispõe de um sistema de descarga unitário, fazendo a junção das
redes de águas pluviais, domésticas e industriais. Tal situação deve-se ao facto de
os edifícios fabris da INCM se encontrarem em zonas da cidade onde não existe
este tipo de separação das redes de águas residuais.
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De modo a garantir que os diversos parâmetros para a descarga de efluentes líquidos não excedem os valores limites definidos pelo regulamento da Câmara
Municipal de Lisboa, é efectuada uma monitorização anual das águas residuais das
instalações, monitorização essa que tem demonstrado o cumprimento da autorização recebida.
EN30 O custo das monitorizações dos efluentes líquidos ascendeu aos 1 793 euros,

valor que triplicou o investimento realizado em 2008.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2009 AMBIENTE

PÁGINA 113

Compromissos da INCM

No âmbito do seu relacionamento com o ambiente, a INCM assume os objectivos
e medidas abaixo indicados, os quais serão avaliados no Relatório de
Sustentabilidade de 2010.
Quadro 23
Compromissos da INCM
no âmbito do seu
relacionamento com
o ambiente

Medidas

Meta

Objectivo: Aumentar a eficiência energética dos nossos edifícios e operações

Realizar auditorias energéticas periódicas (de dois em dois anos)
às instalações da empresa
Certificação energética e da qualidade do ar interior do edifício
administrativo da Casa da Moeda

2011
2010

Objectivo: Garantir o tratamento adequado dos resíduos e efluentes produzidos

Reduzir a produção de resíduos por VAB

Anual

Objectivo: Aumentar a eficiência ao nível dos consumos

Realizar uma auditoria ao consumo de água
Possibilitar a emissão de recibos e facturas electrónicas
no relacionamento com clientes e colaboradores

2010
2010
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Indicadores de Perfil
1 Estratégia e análise
1.1 Mensagem do presidente.
1.2 Descrição dos principais impactes, riscos e oportunidades.
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

Perfil organizacional
Denominação da organização relatora.
Principais marcas, produtos e ou serviços.
Estrutura operacional da organização e principais divisões,
operadoras, subsidiárias e joint ventures.
Localização da sede social da organização.
Número de países em que a organização opera, assim como os
nomes dos países onde se encontram as principais operações
ou que têm uma relevância específica para as questões da
sustentabilidade, abrangidas pelo Relatório.
Tipo e natureza jurídica da propriedade.
Mercados abrangidos.
Dimensão da organização relatora.
Principais alterações que tenham ocorrido, durante o período
abrangido pelo Relatório, referentes à dimensão, à estrutura
organizacional ou à estrutura accionista.
Prémios recebidos durante o período abrangido pelo Relatório.

3 Parâmetros para o Relatório
Perfil do Relatório
3.1 Período abrangido para as informações
apresentadas no Relatório.
3.2 Data do último relatório publicado.
3.3 Ciclo de publicação de relatórios.
3.4 Contacto para perguntas referentes ao Relatório ou ao seu
conteúdo.
Âmbito e limites de enquadramento do Relatório
3.5 Processo para a definição do conteúdo do Relatório.
3.6 Limite do Relatório.
3.7 Refira quaisquer limitações específicas relativas
ao âmbito e ao limite do Relatório.
3.8 Base para a elaboração do Relatório no que se refere a joint
ventures, subsidiárias, instalações arrendadas, operações
atribuídas a serviços externos e outras entidades, passíveis de
afectar significativamente a comparação entre diferentes
períodos e ou organizações.

Pág. 7.
Pág. 28 e 55.

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.
Pág. 17 a 22.
Pág. 26 e 27.
Empresas participadas: MULTICERT.
Lisboa, Portugal.
Portugal e Brasil.

Pág. 3.
Pág. 17.
Pág. 17 a 22, 55, 71 e 72.
Pág. 26.

Pág. 13.

Pág. 3.
Agosto de 2009.
Anual.
Pág. 3.

Pág. 3 e 38.
Pág. 3.
Não existem limitações.
Pág. 3.
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3.9 Técnicas de medição de dados e as bases de cálculo, incluindo
hipóteses e técnicas subjacentes às estimativas aplicadas à
compilação dos indicadores e de outras informações contidas
no Relatório.
3.10 Explicação do efeito de quaisquer reformulações de
informações existentes em relatórios anteriores e as razões
para tais reformulações.
3.11 Alterações significativas em relação a relatórios anteriores, no
âmbito, limite ou métodos de medição aplicados.
GRI Content Index
3.12 Sumário do conteúdo da GRI.
Verificação
3.13 Política e prática corrente relativa à procura de um processo
independente de garantia de fiabilidade para o Relatório.
4 Governação, compromissos e envolvimento
Governação
4.1 Estrutura de governação da organização, incluindo comissões
subordinadas ao órgão de governação hierarquicamente mais
elevado e com responsabilidade por tarefas específicas, tais
como a definição da estratégia ou a supervisão da organização.
4.2 Indique se o presidente do órgão de governação
hierarquicamente mais elevado é, simultaneamente, um
director executivo.
4.3 Indique, no caso de organizações com uma estrutura de
administração unitária, o número de membros do órgão de
governação hierarquicamente mais elevado que são
independentes e ou os membros não executivos.
4.4 Mecanismos que permitam a accionistas e funcionários
transmitir recomendações ou orientações ao órgão de
governação hierarquicamente mais elevado.
4.5 Relação entre a remuneração dos membros do órgão de
governação hierarquicamente mais elevado, dos directores de
topo e dos executivos e o desempenho da organização
4.6
4.7

4.8

4.9

4.10
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Pág. 127 ou explicadas à medida que foram
utilizadas no Relatório.

Explicações ao longo do Relatório.

Sem alterações significativas.

Presente tabela.
Não foi solicitada a verificação externa deste relatório.

Pág. 26.
Mais informações no Relatório e Contas.

O CA é composto por cinco elementos executivos,
assumindo um deles a presidência.
Os cinco elementos que compõem o CA são todos
executivos.

Pág. 25.

Os administradores da empresa possuem parte da sua
remuneração ligada ao cumprimento do contrato de
gestão, o qual prevê medidas nas diferentes vertentes
da sustentabilidade.
Processos ao dispor do órgão de governação hierarquicamente Pág. 25.
mais elevado para evitar a ocorrência de conflitos de interesse.
Relatório de Governo da Sociedade.
Processo para a determinação das qualificações e
competências exigidas aos membros do órgão de governação O CA irá igualmente passar a ser assessorado nesta
área pelo Comité de Sustentabilidade.
hierarquicamente mais elevado para definir a estratégia da
organização relativamente às questões ligadas ao desempenho
económico, ambiental e social.
O desenvolvimento interno de declarações de princípios ou de Pág. 23 a 25.
missão, códigos de conduta e princípios considerados
relevantes para o desempenho económico, ambiental e social,
assim como a fase de implementação.
Processos do órgão de governação hierarquicamente mais
Pág. 53, 69 e 101.
As matérias relacionadas com a sustentabilidade serão
elevado para supervisionar a forma como a organização
efectua a identificação e a gestão do desempenho económico, avaliadas pelo respectivo comité numa base trimestral.
ambiental e social, a identificação e a gestão de riscos e
oportunidades relevantes, bem como a adesão ou
conformidade com as normas internacionalmente aceites,
códigos de conduta e princípios.
Processos para a avaliação do desempenho do órgão de
Relatório de Governo da Sociedade.
governação hierarquicamente mais elevado, especialmente em
relação ao desempenho económico, ambiental e social.
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Compromissos com iniciativas externas
4.11 Explicação sobre se o princípio da precaução é abordado
pela organização e de que forma.
4.12 Cartas, princípios ou outras iniciativas, desenvolvidas
externamente, de carácter económico, ambiental e social,
que a organização subscreve ou defende.
4.13 Participação significativa em associações (tais como
associações industriais) e ou organizações de defesa
nacionais/internacionais.

Envolvimento das partes interessadas
4.14 Relação dos grupos que constituem as partes interessadas
envolvidas pela organização.
4.15 Base para a identificação e selecção das partes interessadas a
serem envolvidas.
4.16 Abordagens utilizadas para envolver as partes interessadas,
incluindo a frequência do envolvimento, por tipo e por grupos,
das partes interessadas.
4.17 Principais questões e preocupações identificadas através do
envolvimento das partes interessadas e as medidas adoptadas
pela organização no tratamento das mesmas, nomeadamente
através dos relatórios.

Pág. 82.
Mais informações no Relatório e Contas.
A INCM não subscreve nenhuma iniciativa externa.

Pág. 57 e 58 e ainda nas seguintes associações
(lista não exaustiva):
− Euro Coin Sub-Committe;
− Mint Directors Working Group (assumindo a
coordenação de um dos seus subgrupos);
− Fundador do Fórum dos Jornais Oficiais da UE e
dos PALOP;
− Representante de Portugal no Comité
Permanente da Convenção sobre Controlo e
Marcação de Artefactos de Metais Preciosos;
− Associação Internacional de Contrastarias (AIAO);
− Associação Portuguesa de Editores e Livreiros;
− Associação Portuguesa de Identificação e
Codificação de Produtos;
− International Council of Museums;
− International Art Medal Federation;
− Associação de Laboratórios Acreditados de
Portugal.
Pág. 34.
Pág. 34 e 35.
Pág. 36, 37, 59, 60, 61 e 82.

Pág. 38 e 39.
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Indicadores de DESEMPENHO
Desempenho económico
Aspecto: Desempenho económico
EC1 Valor económico directo gerado e distribuído, incluindo
E Pág. 55.
receitas, custos operacionais, indemnizações a trabalhadores,
donativos e outros investimentos na comunidade, lucros não
distribuídos e pagamentos a investidores e governos.
EC2 Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades para as E N. D.
actividades da organização devido às alterações climáticas.
EC3 Cobertura das obrigações referentes ao plano de benefícios
E Para além das contribuições obrigatórias para os
definidos pela organização.
sistemas de segurança social (segurança social e
Caixa Geral de Aposentações), a empresa presta
um apoio significativo aos seus colaboradores e
respectivos familiares, bem como aos seus
aposentados e reformados (pág. 80).
EC4 Apoio financeiro significativo recebido do Governo.
E Pág. 56.
Aspecto: Presença no mercado
EC5 Rácio entre o salário mais baixo e o salário mínimo local nas
C Pág. 56.
unidades operacionais importantes.
EC6 Políticas, práticas e proporção de custos com fornecedores
E Pág. 62.
locais em unidades operacionais importantes.
EC7 Procedimentos para contratação local e proporção de cargos
E N. A.
de gestão de topo ocupado por indivíduos provenientes da
comunidade local nas unidades operacionais mais importantes.
Aspecto: Impactes económicos indirectos
Desenvolvimento e impacte dos investimentos em infraE Pág. 56 e 89 a 95.
EC8 -estruturas e serviços que visam essencialmente o benefício
público através de envolvimento comercial em géneros
ou pro bono.
Descrição e análise dos impactes económicos indirectos mais C N. D.
EC9 significativos, incluindo a sua extensão.

EN1
EN2

EN3
EN4
EN5
EN6

EN7

Desempenho ambiental
Aspecto: Materiais
Materiais utilizados, por peso ou por volume.
Percentagem de materiais utilizados que são provenientes de
reciclagem.
Aspecto: Energia
Consumo directo de energia, discriminado por fonte de energia
primária.
Consumo indirecto de energia, discriminado por fonte
primária.
Total de poupança de energia devido a melhorias na
conservação e na eficiência.
Iniciativas para fornecer produtos e serviços baseados na
eficiência energética ou nas energias renováveis e reduções no
consumo de energia em resultado dessas iniciativas.
Iniciativas para reduzir o consumo indirecto de energia e
reduções alcançadas.

E Pág. 110.
E N. D.

E Pág. 103.
E Pág. 103.
C Pág. 104.
C N. D.

C N. D.
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Aspecto: Água
EN8 Consumo total de água, por fonte.
EN9 Recursos hídricos significativamente afectados pelo consumo
de água.
EN10 Percentagem e volume total de água reciclada e reutilizada.

E Pág. 109.
C N. A.
C Alguns equipamentos funcionam com circuito
fechado de água de modo a diminuir o consumo,
não sendo, no entanto, possível quantificar o
volume de água reciclada.

Aspecto: Biodiversidade
EN11 Localização e área dos terrenos pertencentes, arrendados ou
E Nenhuma das instalações da INCM se situa em
administrados pela organização, no interior de zonas
zona protegida ou com elevado índice de
protegidas, ou a elas adjacentes, e em áreas de alto índice de
biodiversidade.
biodiversidade fora das zonas protegidas.
EN12 Descrição dos impactes significativos de actividades, produtos E N. A.
e serviços sobre a biodiversidade das áreas protegidas e sobre
as áreas de alto índice de biodiversidade fora das áreas
protegidas.
EN13 Habitats protegidos ou recuperados.
C Não foi efectuada qualquer intervenção
em habitats.
EN14 Estratégias e programas, actuais e futuros, de gestão de
C N. A.
impactes na biodiversidade.
EN15 Número de espécies, na Lista Vermelha da IUCN e na Lista
C N. A.
Nacional de Conservação das Espécies, com habitats em áreas
afectadas por operações, discriminadas por nível de risco de
extinção.
Aspecto: Emissões, efluentes e resíduos
EN16 Emissões totais directas e indirectas de gases com efeito de
E Pág. 105.
estufa, por peso.
EN17 Outras emissões indirectas relevantes de gases com efeito de
E N. D.
estufa, por peso.
EN18 Iniciativas para reduzir as emissões de gases com efeito de
C N. D.
estufa, assim como reduções alcançadas.
EN19 Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono, por E N. D.
peso.
EN20 NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas, por
E Pág. 111.
A INCM não produz emissões atmosféricas
tipo e por peso.
significativas.
EN21 Descarga total de água, por qualidade e destino.
E Pág. 111.
EN22 Quantidade total de resíduos, por tipo e método de eliminação.
EN23 Número e volume total de derrames significativos.
EN24 Peso dos resíduos transportados, importados, exportados ou
tratados, considerados perigosos nos termos da Convenção de
Basileia – anexos I, II, III e VIII, e percentagem de resíduos
transportados por navio, a nível internacional.
EN25 Identidade, dimensão, estatuto de protecção e valor para a
biodiversidade dos recursos hídricos e respectivos habitats,
afectados de forma significativa pelas descargas de água e
escoamento superficial.
Aspecto: Produtos e serviços
EN26 Iniciativas para mitigar os impactes ambientais de produtos e
serviços e grau de redução do impacte.
EN27 Percentagem recuperada de produtos vendidos e respectivas
embalagens, por categoria.

E Pág. 106 e 108.
E Não se registaram derrames significativos.
C Não foi efectuada qualquer operação relativa a
resíduos perigosos nos termos da Convenção de
Basileia.
C N. A.

E Pág. 101 e 102.
E Pág. 106.
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Aspecto: Conformidade
EN28 Montantes envolvidos no pagamento de coimas significativas e E Não se registaram coimas ou sanções por
o número total de sanções não monetárias por incumprimento
incumprimento das leis e regulamentos ambientais.
das leis e regulamentos ambientais.
Aspecto: Transporte
EN29 Impactes ambientais significativos resultantes do transporte de C N. D.
produtos e outros bens ou matérias-primas utilizados nas
operações da organização, bem como o transporte de
funcionários.
Aspecto: Geral
EN30 Total de custos e investimentos com a protecção ambiental,
C Pág. 111 e 112.
por tipo.

LA1
LA2
LA3

LA4
LA5

LA6

LA7
LA8

LA9

LA10
LA11

LA12

LA13

LA14

Desempenho social - Práticas laborais e trabalho condigno
Aspecto: Trabalho
Discrimine a mão-de-obra total, por tipo de emprego, por
contrato de trabalho e por região.
Número total de trabalhadores e respectiva taxa de
rotatividade, por faixa etária, género e região.
Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro que
não são concedidos a funcionários temporários ou a tempo
parcial.
Aspecto: Relações entre funcionários e administração
Percentual de empregados abrangidos por acordos de
negociação colectiva.
Prazos mínimos de notificação prévia em relação a mudanças
operacionais, incluindo se esse procedimento é mencionado
nos acordos de contratação colectiva.
Aspecto: Segurança e saúde no trabalho
Percentagem da totalidade da mão-de-obra representada em
comissões formais de segurança e saúde que ajudam no
acompanhamento e aconselhamento sobre programas de
segurança e saúde ocupacional.
Taxa de lesões, doenças profissionais, dias perdidos,
absentismo e óbitos relacionados com o trabalho, por região.
Programas em curso de educação, formação, aconselhamento,
prevenção e controlo de risco, em curso, para garantir
assistência aos trabalhadores, às suas famílias ou aos membros
da comunidade afectados por doenças graves.
Tópicos relativos a saúde e segurança abrangidos por acordos
formais com sindicatos.
Aspecto: Formação e educação
Média de horas de formação, por ano, por trabalhador,
discriminadas por categoria de funções.
Programas para a gestão de competências e aprendizagem
contínua que apoiam a continuidade da empregabilidade dos
funcionários e para a gestão de carreira.
Percentagem de funcionários que recebem, regularmente,
análises de desempenho e de desenvolvimento da carreira.
Aspecto: Diversidade e igualdade de oportunidades
Composição dos órgãos sociais da empresa e relação dos
trabalhadores por categoria, de acordo com o género, a faixa
etária, as minorias e outros indicadores de diversidade.
Proporção de salário base entre homens e mulheres, por
categoria funcional.

E Pág. 71.
E Pág. 71.
C Pág. 72.

E Pág. 72.
E A INCM cumpre na íntegra os prazos definidos nas
normas do Código do Trabalho.

C Pág. 82.

E Pág. 82.
E Pág. 79 e 81.

C Os acordos com sindicatos existentes não cobrem
este tipo de matérias.
E Pág. 78.
C Pág. 77.

C Pág. 75.

E Pág. 73.
O CA é composto por cinco elementos, um dos
quais é uma mulher.
E Pág. 72.
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Desempenho social - Direitos humanos
Aspecto: Práticas de investimento e de aquisições
Percentagem e número total de contratos de investimento
significativos que incluam cláusulas referentes aos direitos
humanos ou que foram submetidos a análise referentes aos
direitos humanos.
Percentagem dos principais fornecedores e empresas
contratadas que foram submetidos a avaliações relativas a
direitos humanos e medidas tomadas.
Número total de horas de formação em políticas e
procedimentos relativos a aspectos dos direitos humanos
relevantes para as operações, incluindo a percentagem de
funcionários que beneficiaram de formação.
Aspecto: Não discriminação
Número total de casos de discriminação e acções tomadas.

E Não foi efectuado nenhum contrato contendo este
tipo de cláusulas.

E Não foi avaliado nenhum fornecedor relativamente
a questões de direitos humanos.
C Não foi efectuada nenhuma formação
relativamente a questões de direitos humanos.

E Não foi reportada qualquer situação de
discriminação.

Aspecto: Liberdade de associação
e acordo de negociação colectiva
Casos em que exista um risco significativo de impedimento ao E Risco inexistente.
livre exercício da liberdade de associação e realização de
acordos de contratação colectiva e medidas que contribuam
para a sua eliminação.
Aspecto: Trabalho infantil
Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de
E Risco inexistente (a INCM só admite colaboradores
trabalho infantil e medidas que contribuam para a sua
maiores de 18 anos).
eliminação.
Aspecto: Trabalho forçado e escravo
Casos em que exista um risco significativo de ocorrência de
E Risco inexistente.
trabalho forçado ou escravo e medidas que contribuam para a
sua eliminação.
Aspecto: Práticas de segurança
Percentagem do pessoal de segurança submetido a formação C A segurança da INCM é assegurada por efectivos
nas políticas ou procedimentos da organização relativos aos
da PSP (Esquadra da Casa da Moeda e Comando
direitos humanos e que são relevantes para as operações.
Metropolitano do Porto) e da empresa Grupo 8.
Ambas as entidades abordam o tema dos direitos
humanos na formação dos seus efectivos.
Aspecto: Direitos dos povos indígenas
Número total de incidentes que envolvam a violação dos
C N. A.
direitos dos povos indígenas e acções tomadas.

Desempenho social - Sociedade
Aspecto: Comunidade
SO1 Natureza, âmbito e eficácia de quaisquer programas e práticas E Não foi implementado nenhum programa ou
prática neste sentido.
para avaliar e gerir os impactes das operações nas
comunidades, incluindo no momento da sua instalação durante
a operação e no momento da retirada.
Aspecto: Corrupção
SO2 Percentagem e número total de unidades de negócio alvo de
E De molde a estabelecer um plano de auditorias,
foram alvo de uma análise de riscos à corrupção
análise de riscos à corrupção.
cinco unidades de negócio e duas unidades de
suporte. Seguindo as orientações definidas na
Recomendação n.º 1/2009, do Conselho de
Prevenção da Corrupção (publicada no Diário da
República, 2.ª série, de 22 de Julho de 2009), foi
elaborado um plano de auditorias para 2010.
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SO3 Percentagem de trabalhadores que tenham efectuado formação E Não foi efectuada nenhuma formação
nas políticas e práticas de anticorrupção da organização.
neste sentido.
SO4 Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção.
E Não foi detectado qualquer caso de corrupção.
Aspecto: Políticas públicas
SO5 Posições quanto a políticas públicas e participação na
E Em muitas áreas, particularmente associadas ao
serviço ao cidadão, à produção e personalização de
elaboração de políticas públicas e em grupos de pressão.
produtos e documentos de segurança, à edição do
diário oficial e à produção de moeda, age no
âmbito dos poderes de autoridade que lhe são
conferidos pelo Estado. Neste sentido participa, por
inerência, ou por convite das entidades públicas,
em grupos europeus e internacionais que estudam
e definem regras e especificações comuns a todos
os países. Ex. MDWG (moeda), artigo 6.º, BIG,
ICAO, para documentos de viagem e de segurança.
Também face às suas competências, muitas das
vezes única no País, participa com as entidades
públicas na definição dos produtos, serviços e
gestão dos processos.
SO6 Valor total das contribuições financeiras ou em espécie a
C Não foram efectuadas quaisquer contribuições
neste sentido.
partidos políticos, políticos ou a instituições relacionadas,
discriminadas por país.
Aspecto: Concorrência desleal
SO7 Número total de acções judiciais por concorrência desleal,
C Não foi instaurada nenhuma acção judicial contra a
antitrust e práticas de monopólio, bem como os seus
INCM.
resultados.
Aspecto: Conformidade
SO8 Montantes das coimas significativas e número total de sanções E Não se registaram coimas ou sanções por
não monetárias por incumprimento das leis e regulamentos.
incumprimento das leis e regulamentos.
Desempenho social - Responsabilidade pelo produto
Aspecto: Saúde e segurança do cliente
PR1 Indique os ciclos de vida dos produtos e serviços em que os
E N. A.
A INCM efectua efectivamente uma análise dos
impactes de saúde e segurança são avaliados com o objectivo
impactes de saúde e segurança dos seus produtos e
de efectuar melhorias, bem como a percentagem das principais
serviços mas numa perspectiva de controlo e
categorias de produtos e serviços sujeitas a tais procedimentos.
minimização de risco para os seus colaboradores,
uma vez estes não apresentam quaisquer riscos
para os seus clientes.
PR2 Refira o número total de incidentes resultantes da não
C N. A.
conformidade com os regulamentos e códigos voluntários
relativos aos impactes, na saúde e segurança, dos produtos e
serviços durante o respectivo ciclo de vida, discriminado por
tipo de resultado.
Aspecto: Rotulagem de produtos e serviços
PR3 Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por
E N. A.
regulamentos e a percentagem de produtos e serviços
significativos sujeitos a tais requisitos.
PR4 Indique o número total de incidentes resultantes da não
C N. A.
conformidade com os regulamentos e códigos voluntários
relativos à informação e rotulagem de produtos e serviços,
discriminados por tipo de resultado.
PR5 Procedimentos relacionados com a satisfação do cliente,
C Pág. 59 e 60.
incluindo resultados de pesquisas que meçam a satisfação
do cliente.
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Aspecto: Comunicações de marketing
PR6 Programas de observância das leis, normas e códigos
voluntários relacionados com comunicações de marketing,
incluindo publicidade, promoção e patrocínio.

E A INCM cumpre toda a legislação aplicável, mas
não subscreve, de momento, nenhuma norma ou
código voluntário neste sentido. É no entanto
intenção da empresa fazer uma menção clara
relativamente à sua conduta nesta matéria no
Código de Ética que se encontra em elaboração.
C Não foi registado qualquer incidente.

PR7 Indique o número total de incidentes resultantes da não
conformidade com os regulamentos e códigos voluntários
relativos a comunicações de marketing, incluindo publicidade,
promoção e patrocínio, discriminados por tipo de resultado.
Aspecto: Privacidade do cliente
PR8 Número total de reclamações registadas relativas à violação da C Não foi registada qualquer reclamação.
privacidade de clientes.
Aspecto: Conformidade
PR9 Montante das coimas (significativas) por incumprimento de
E Foram pagos, a título de indemnização, 14 040 euros
ao IGAP para a reparação de um equipamento que
leis e regulamentos relativos ao fornecimento e utilização de
se terá danificado por incumprimento das
produtos e serviços.
especificações do produto fornecido pela INCM.

E – Essencial
C - Complementar
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GLOSSÁRIO

Acidente in itinere - Acidente que ocorre durante o trajecto do
trabalhador desde o domicílio até ao local de trabalho.
CRM - O Customer Relationship Management é um processo
de gestão, com suporte tecnológico, que tem como finalidade
centralizar toda a informação sobre os clientes de uma empresa de modo a poder conhecê-los, acompanhá-los e suprimir
da melhor forma as suas necessidades.
Cunhagem – Processo através do qual as moedas são gravadas, consistindo na estampagem de um desenho numa, ou
ambas, as faces de uma moeda.
DRE – Diário da República Electrónico.
EMV – Europay, MasterCard e VISA.
Focus Group - Técnica utilizada na pesquisa de mercado qualitativa na qual se utiliza a discussão moderada entre um grupo
de pessoas, também denominada Discussões de Grupo.
FSC – O Forest Stewardship Council é uma organização não governamental, internacional e independente, constituída por três
câmaras – económica, ambiental e social - que define os princípios e critérios FSC para uma gestão florestal responsável.
GEE – Gases com efeitos de estufa.
GRI – A Global Reporting Initiative é uma instituição independente cuja missão é desenvolver e divulgar linhas de orientação para a comunicação da sustentabilidade, num processo
participado pelos vários grupos de interesse envolvidos. Estas
linhas de orientação poderão ser aplicadas voluntariamente
pelas organizações na comunicação dos desempenhos ambientais, sociais e económicos das suas actividades, produtos
e serviços.

Materialidade – Conceito aplicado às informações presentes
num relatório, devendo estas abranger questões e indicadores
que reflictam os impactes económicos, ambientais e sociais
mais relevantes da organização ou que poderiam influenciar
significativamente as avaliações e decisões das partes interessadas que recorram ao Relatório.
Numismática – Ciência que tem por objectivo o estudo das
moedas e das medalhas. O seu conceito estende-se actualmente ao coleccionismo de moedas e objectos assemelhados
a moedas.
Partes interessadas (stakeholders) - Pessoa, grupo ou entidade
que afecta ou é afectada pelas acções, objectivos e políticas de
uma organização. As partes interessadas mais comuns para
uma organização incluem clientes, empregados, accionistas,
Governo, fornecedores, sindicatos e a comunidade em geral da
qual a organização extrai recursos.
PVC – Policloreto de vinilo é um material plástico sólido que
se apresenta na sua forma original como um pó de cor branca.
Fabrica-se por polimerização do monómero de cloreto de vinilo, que, por sua vez, é obtido do sal e do petróleo.
Segurança física de documentos – Materiais e características
dos documentos, gerados com técnicas e equipamentos exclusivos, que impedem a produção ou modificação fraudulenta
de documentos seguros.
Segurança física de instalações – Meios e mecanismos de protecção contra acessos indevidos a bens ou locais perpetrados
por pessoas não autorizadas.
Segurança lógica – Instrumentos de protecção de informação
que impedem o acesso indevido a dados ou a meios de processamento e produção desses dados.
Toque – Permilagem de metal precioso contido numa liga.
VAB – Valor acrescentado bruto dos bens e serviços produzidos, deduzidos do valor dos consumos intermédios e matérias-primas, incluindo energia e ferramentas.
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LINKS

Entidade
Agência Nacional de Compras Públicas
Agência Nacional para a Qualificação
Agência Portuguesa do Ambiente
AMI - Assistência Médica Internacional
Banco Alimentar contra a Fome
Banco de Bens Doados
Bienal Internacional de Medalha Contemporânea - Seixal
Câmara Municipal de Lisboa
Cartão Solidário
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional –
Lisboa e Vale do Tejo
Decreto-Lei nº 170/99, de 19 de Maio
Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho
ECSI – European Consumer Satisfaction Index
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa
GEMALTO
Global Compact
Global Reporting Initiative
História da INCM
Instituto Português de Acreditação
International Card Manufacturers Association
International Hologram Manufacturers Association
MULTICERT
PARPÚBLICA, SGPS
PrimeKey Solutions
Relatório e Contas 2009 da INCM
Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007, de 28 de Março
Resolução do Conselho de Ministros n.º 70/2008, de 22 de Abril
Security Exchange Commission
Sociedade Ponto Verde
VALORSUL
Vision-Box

Site
www.ancp.gov.pt
www.anq.gov.pt
www.apambiente.pt
www.ami.org.pt
www.bancoalimentar.pt
www.bancodebensdoados.pt
http://www.cm-seixal.pt/CMSEIXAL/CULTURA/
PROJECTOS/09CUL_Pro_BienalMedalha.htm
www.cm-lisboa.pt
http://cartaosolidario.pt/
www.ccdr-lvt.pt
ttp://www.dre.pt/util/getpdf.asp?s=leg&serie
=1&iddr=1999.116A&iddip=19991504
www.dgert.mtss.gov.pt
www.ipq.pt/ecsi/index.html
www.fba.ul.pt
www.gemalto.com
www.unglobalcompact.org
www.globalreporting.org
http://www.incm.pt/site/historia.html
www.ipac.pt
www.icma.com
www.ihma.org
www.multicert.com
www.parpublicasgps.com
www.primekey.se
http://www.incm.pt/site/resources /docs/relatorio_contas_2009.pdf
www.dre.pt/pdf1sdip/2007/03/06200/17731776.pdf
www.dre.pt/pdf1sdip/2008/04/07400/0221502220.PDF
www.sec.gov
www.pontoverde.pt
www.valorsul.com
www.vision-box.com
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FICHA TÉCNICA 3.9

Tipo de consumo
Electricidade
Gás natural
Gasóleo
Gasolina

Factor de conversão
1 MWh
3,6 GJ
1 kg
0,045 1 GJ
1 kg
0,043 3 GJ
1 kg
0,045 0 GJ

Fonte
GRI
Despacho n.º 17313/2008
Despacho n.º 17313/2008
Despacho n.º 17313/2008

Nota: De modo a ser possível a aplicação dos factores de conversão acima listados, foram consideradas as
seguintes densidades:
- Gás natural – 0,8404 kg/m3
- Gasóleo – 0,8350 kg/l
- Gasolina – 0,7500 kg/l

Tipo de consumo
Electricidade (2009)
Electricidade (2008)
Gás natural
Gasóleo
Gasolina

Factor de emissão
354,36 kgCO2e/MWh
470,00 kgCO2e/MWh
64,1 kgCO2e/GJ
74,0 kgCO2e/GJ
69,2 kgCO2e/GJ

Fonte
EDP (Serviço Universal)
Portaria n.º 63/2008
Despacho n.º 17313/2008
Despacho n.º 17313/2008
Despacho n.º 17313/2008

Nota: O factor de emissão de electricidade considerado para 2009 foi o indicado pela EDP (Serviço Universal),
tendo por base a evolução mensal das emissões específicas ao longo do ano.
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