relatório de sustentabilidade 2011
o valor da segurança

A INCM TEM UM LUGAR ÚNICO NO TECIDO
EMPRESARIAL PORTUGUÊS. HERDEIRA
DOS ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS
MAIS ANTIGOS DO PAÍS, A SUA DURAÇÃO
PRENDE-SE COM A SUA MISSÃO:
É UM ELO INSUBSTITUÍVEL DA CONFIANÇA
ESSENCIAL AO BOM FUNCIONAMENTO
DAS RELAÇÕES NA SOCIEDADE,
QUE AO ESTADO COMPETE GARANTIR.
A SEGURANÇA E A FIABILIDADE NA
PRODUÇÃO DE BENS IMPRESCINDÍVEIS
AO DIA-A-DIA DOS PORTUGUESES,
DESDE OS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO
À MOEDA, PASSANDO PELA EDIÇÃO
DO DIÁRIO DA REPÚBLICA, SÃO A SUA RAZÃO
DE SER. A APLICAÇÃO DAS NOVAS
TECNOLOGIAS AO DESENVOLVIMENTO
DA SEGURANÇA DESSES BENS É,
PARA A INCM, HOJE, O SEU MAIOR DESAFIO
ESTRATÉGICO. E, PELA ACUMULAÇÃO
DE CAPACIDADE, EXPERIÊNCIA
E CONHECIMENTO, O QUE A CAPACITA
PARA RESPONDER A UM NÚMERO
CADA VEZ MAIOR DE SOLICITAÇÕES
DO SECTOR PRIVADO.
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SOBRE O RELATÓRIO

Este é o 4.º relatório de sustentabilidade da Imprensa Nacional–Casa da Moeda (INCM), sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos. Este documento procura dar resposta às expectativas comuns das principais partes interessadas da empresa no que ao desempenho e boas práticas em matéria de
sustentabilidade diz respeito.
Este documento refere-se à totalidade da atividade desenvolvida pela INCM durante o ano de 2011. Não inclui informações referentes a empresas participadas.
O 3.º relatório de sustentabilidade foi publicado em outubro de 2011, respeitando
o ciclo de relato anual.
Não se verificaram alterações de estrutura, quer acionista quer organizacional,
nem alterações de dimensão durante o ano de 2011.
Para a elaboração do documento foram seguidas as diretrizes G3.1 da Global
Reporting Initiative (GRI), no nível A, bem como os contributos resultantes do
processo de escuta das partes interessadas que adiante detalharemos. O índice
referente aos indicadores da GRI encontra-se no final deste relatório e identifica
o cumprimento dos requisitos que o nível exige, relativamente ao perfil e indicadores de desempenho.
O conteúdo do relatório foi, pela primeira vez, verificado por uma entidade externa e independente da INCM, segundo a AA1000AS (2008), de forma a dar
uma garantia às partes interessadas relativamente à forma e à fiabilidade como a
organização efetua a gestão do seu desempenho em matéria de sustentabilidade
e como esta é divulgada no seu relatório de sustentabilidade.
Não é objetivo desta publicação substituir outros meios de comunicação com
as partes interessadas já existentes, pelo que, ao longo deste documento, o leitor será remetido para outras publicações da INCM disponibilizadas no site
www.incm.pt.
Qualquer questão ou sugestão
sobre este documento deverá ser
remetida para:
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 DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO

Este é já o quarto ano em que a INCM elabora e publica o seu relatório de sustentabilidade, bem demonstrativo da importância que a empresa dedica a estes temas. Importa, neste momento, fazer um balanço sobre o que mudou na empresa
para conseguir responder aos desafios colocados pelos princípios da sustentabilidade, por um lado, e a forma que tem sido encontrada pela empresa para contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade onde se insere, por outro.
Passados quatro anos é possível afirmar que o conceito «sustentabilidade» já faz
parte da linguagem comum e partilhada pela generalidade dos trabalhadores da
empresa e está já interiorizada na prática quotidiana.
É disso exemplo o facto de, a partir do processo de planeamento de 2011, os objetivos da sustentabilidade estarem integrados no plano de atividades da empresa e
de cada uma das áreas de atuação, perfeitamente harmonizados num todo coerente e integrado, com a adoção de um modelo de crescimento assente nos três pilares
da sustentabilidade, ou seja, a dimensão económica, a social e a ambiental.
O modelo de governo da sustentabilidade da INCM tem aplicação a longo prazo
e pressupõe a integração coerente entre as várias dimensões da sustentabilidade
e a estratégia global da empresa.
Os resultados alcançados em 2011 consolidam os desempenhos registados dos
anos anteriores, ao nível económico, social e ambiental.
Em 2011 a INCM melhorou consideravelmente os resultados líquidos (103%),
embora o mesmo tenha resultado fundamentalmente de atividade não corrente,
associada à alienação de metal amoedado, numa operação desenvolvida de forma articulada com o Tesouro.
O índice de satisfação dos clientes, calculado segundo a metodologia European
Customer Satisfaction Index, atingiu, em 2011, 7,9 pontos numa escala de 1 a 10,
contra os 7,8 registados em 2010. O grau de desempenho dos níveis de serviço
contratados com os clientes reforça esta conclusão.
A valorização, satisfação e motivação dos trabalhadores constituem princípios
fundamentais na orientação da política de gestão de recursos humanos e resultou no reconhecimento da certificação do Sistema de Gestão de Recursos Humanos (NP 4427:2004). É com orgulho que o refiro, pois a INCM foi uma das
primeiras empresas, a nível nacional, a obter esta certificação.
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O governo da empresa deu passos decisivos em direção à sustentabilidade. São disso
exemplos a nomeação formal e o início das funções do Comité de Ética, após a aprovação e divulgação do Código de Ética e de Conduta, a aprovação da carta de auditoria, instrumento essencial na estratégia de avaliação e acompanhamento sistemático
das atividades e processos críticos e a melhoria do processo do controlo de gestão.
As opções estratégicas da INCM são, em grande parte, formuladas e afirmadas
em resultado da opinião manifestada pelos stakeholders em processos de escuta.
Em 2011 continuámos a privilegiar o apoio a causas na área da educação e da
intervenção cultural e científica, em atividades associadas à missão da INCM,
como foi o caso das parcerias estabelecidas com museus, universidades e outras
entidades científicas e culturais.
As questões ambientais permanecem uma prioridade, tendo-se conseguido em
2011 melhorias em consequência de práticas mais eficientes do ponto de vista
ambiental e que vão desde a utilização dos recursos naturais até à gestão do
destino final mais adequado, sempre de acordo com as orientações da norma NP
EN ISO 14001:2004.
Cientes de que a responsabilidade social e ambiental da INCM é um processo
de melhoria contínua, estabelecemos como merecedores de maior atenção nos
próximos anos os aspetos seguintes, que encararemos como oportunidades de
melhoria:
Alargar progressivamente a nossa intervenção social e ambiental na cadeia de
valor onde nos integramos;
Aprofundar as formas de relacionamento e partilha permanente com as partes
interessadas, na estratégia da empresa, de forma a concentrarmos ainda mais
os esforços nos temas e nas preocupações que mais influenciam a ação e o desempenho da INCM, na perspetiva e no interesse mais próximo das suas partes
interessadas;
Incrementar os processos de inovação, nomeadamente com o aprofundamento
da colaboração com centros universitários e outros centros de competência nacionais;
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Melhorar os sistemas de controlo de qualidade, de controlo de gestão e a eficiência global da atividade da empresa;
Implementar sistemas de avaliação e diferenciação do desempenho dos trabalhadores, baseados na definição e avaliação do cumprimento de objetivos.
Uma última palavra de confiança e satisfação pelo trajeto já percorrido em prol
da sustentabilidade, cada vez mais integrado no percurso da gestão global da
empresa, por ser nossa convicção que só assim poderemos continuar a ser úteis
ao País, no desempenho da missão que nos tem vindo a ser confiada.

Estêvão de Moura
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APRESENTAÇÃO DA INCM

A INCM é organicamente formada por cinco unidades de negócio, que se
apresentam:

Unidade
Gráfica

A Unidade Gráfica tem como missão o desenvolvimento e o fornecimento de
soluções gráficas, incluindo as de elevado nível de segurança, de acordo com
as normas, as exigências e os requisitos dos clientes.
A INCM colabora com a Administração Pública na conceção, produção,
personalização, gestão de stocks e distribuição dos impressos oficiais
do Estado a utilizar pelas empresas e pelos cidadãos. As competências
desenvolvidas pela INCM na gráfica de segurança permitiram-lhe também
estender o seu mercado ao setor privado. Exemplo disso é a produção de
cartões bancários.

Principais
produtos e
serviços

Cartões de identificação e passaporte; impressos, selos de autenticação e
legitimação; cartões bancários.

Volume de
negócios 2011

52 859 milhares de euros

Unidade
de Moeda
e Produtos
Metálicos

A missão da Unidade de Moeda e Produtos Metálicos é a produção de
moeda metálica para o Estado Português, para satisfazer as necessidades de
pagamento ou para o mercado numismático. Complementarmente, a UMD
produz selos de autenticação em relevo (selos brancos), medalhas e pequenos
objetos fundidos e os punções oficiais usados pela Unidade de Contrastarias
na certificação de artefactos de metais preciosos.

Principais
produtos e
serviços

Moeda acabamento normal; moeda acabamento especial; medalhas; objetos
de arte e selos brancos e sinetes.

Volume de
negócios 2011

12 912 milhares de euros
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Unidade de
Publicações
Oficiais

A missão da Unidade de Publicações Oficiais consiste em assegurar a edição
de publicações oficiais no quadro dos Estatutos da INCM, com particular
responsabilidade na edição do Diário da República.

Principais
produtos e
serviços

Diário da República (papel, eletrónico, CD/DVD), anúncios e publicações da
União Europeia.

Volume de
negócios 2011

7 171 milhares de euros

Unidade
Editorial

À Unidade Editorial cabe, no âmbito da atividade estatutária da INCM,
editar obras de relevante interesse cultural e outras que preenchem falhas
de mercado, tanto no domínio mais técnico-científico, como de divulgação
temática.

Principais
produtos e
serviços

Livros/edições INCM e projetos especiais.

Volume de
negócios 2011

475 milhares de euros

Unidade de
Contrastarias

A Unidade de Contrastarias assegura o ensaio e marcação de artefactos
e metal precioso, a concessão de licenças e matrículas para o exercício
das atividades do setor de ourivesarias, a concessão de autorizações de
punções de fabrico, a prestação de apoio técnico e de fiscalização com outras
entidades competentes e a realização de peritagens com a finalidade de
assegurar a autenticidade dos artefactos de metais preciosos, a proteção dos
consumidores e uma concorrência leal dos diferentes agentes económicos
envolvidos.

Principais
produtos e
serviços

Ensaio e marcação de artefactos; concessão de matrículas e licenças.

Volume de
negócios 2011

1318 milhares de euros
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Indicadores chave

Em milhões de euros

Valor económico direto gerado ( )*
1

Valor económico direto distribuído ( ):

(1) N.º clientes que efetuaram
compras
(2) N.º colaboradores em 31 de
dezembro
(3) N.º fornecedores a quem foram
efetuadas compras

(1) Inclui energia elétrica, gás
natural, gasóleo e gasolina

2010

2011

95,3

93,0

133,9

76,8

79,8

89,5

Gastos com colaboradores

30,2

26,3

26,2

Gastos com fornecedores e outros
custos operac.

37,8

39,1

55,2

Pagamento de dividendos

2,8

8,0

4,2

Custos de financiamento

1,8

0,5

1,2

Pagamentos ao Estado (IRC)

3,5

5,3

2,3

Investimentos na comunidade

0,8

0,7

0,3

18,5

13,3

44,5

2009

2010

2011

42 349

42 179

42 227

N.º total de colaboradores ( )

738

704

686

N.º total de fornecedores ( )

1 395

1 365

1 434

2009

2010

2011

Consumo de água (m3)

26 734

27 218

23 332

Consumo de energia (GJ) (1)

27 312

26 665

25 283

2

* Valor económico direto gerado =
= receitas operacionais que,
em 2011, incluem os proveitos
obtidos com a venda do disco PTE
amoedado + proveitos financeiros +
+ proveitos extraordinários

2009

Valor económico retido (1 - 2)

N.º total de clientes (1)
2

3
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MISSÃO, VISÃO E VALORES

MISSÃO

A INCM, enquanto parte integrante do SEE, 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

A INCM herdou, dos oito séculos de atividade das entidades que lhe deram origem, um conjunto de valores que têm perdurado e fazem parte da sua identidade:
a) A cultura empresarial;
b) O desenvolvimento sustentável;
c) A responsabilidade para com os colaboradores.
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MARCOS DE 2011

JANEIRO

› Sistema de Gestão de Recursos Humanos certificado pela APCER.
O Sistema de Gestão de Recursos Humanos da INCM foi certificado pela
APCER ~ Associação Portuguesa de Certificação, de acordo com a norma NP
4427:2004, o que torna a INCM uma das primeiras empresas a nível nacional a
obter esta certificação.
A INCM alcança assim um marco significativo na prossecução da sua política
de recursos humanos, uma prioridade assumida pela empresa «pelo valor das
pessoas».
› Prémio de Melhor Moeda Comemorativa Portuguesa de 2010
Durante a World Money Fair deste ano, a moeda «Centenário da República Portuguesa» recebeu o Prémio de Melhor Moeda Comemorativa Portuguesa de 2010,
atribuído pelo Fórum dos Numismatas.
A maior feira de moeda a nível mundial decorreu entre 28 e 30 de janeiro em
Berlim e contou nesta edição com mais de 50 expositores, mais de 170 negociantes de moeda e cerca de 12 000 visitantes.
› Participação no grupo de responsabilidade social das empresas do Centro Europeu das Empresas Públicas
Apresentado no ponto «Comunidade».

› INCM entre as 100 Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal
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A INCM foi classificada pela revista Exame em parceria com a empresa de consultoria de gestão Accenture como uma das 100 Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal em 2011.
Esta classificação resulta da análise criteriosa das práticas globais de gestão dos
recursos humanos e do grau de compromisso dos colaboradores, medido através
de um questionário confidencial previamente preenchido por todos os funcionários, posteriormente confirmada in loco por jornalistas da Exame/Expresso.
› Exposição «Retrospetiva – 30 anos de medalha e moeda» dedicada à carreira do
escultor João Duarte
Representado em diversas coleções de moedas, incluindo as dos museus de Lieden, na Holanda, e Britânico, de Londres, João Duarte tem sido frequentemente
convidado pela Casa da Moeda para criar esculturas de novas moedas, tais como
a moeda comemorativa dos 60 anos do fim da 2.ª Guerra Mundial, «Uma moeda
contra a fome» e, em 2011, as moedas do XXV Aniversário da Adesão de Portugal
e Espanha à União Europeia. Ao promover esta mostra, a INCM ajuda a divulgação da numismática e da medalhística, dando a conhecer o trabalho do escultor
João Duarte, que é uma referência da escultura portuguesa, com inúmeros prémios ganhos em Portugal e no estrangeiro.
› Protocolo de colaboração entre a INCM e a Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para emissão conjunta de moedas
Apresentado no ponto «Inovação».

MARÇO

› INCM e Procuradoria-Geral da República assinam protocolo para a edição de
«Obras Jurídicas»
Apresentado no ponto «Divulgação cultural».
› Participação no Prémio de Desenvolvimento Sustentável
As práticas de gestão da INCM em prol do desenvolvimento sustentável foram
avaliadas externamente em 2011 pela primeira vez, pela Heidrick & Struggles,
segundo os critérios do Dow Jones Sustainability Index 2010. Os níveis de desempenho alcançados pela INCM foram bastante satisfatórios no geral, com
particular destaque para as práticas da empresa ao nível do código de conduta,
corrupção e suborno, da política, gestão e reporting ambiental, da responsabilidade social e dos indicadores de prática laboral.
› INCM patrocina APCADEC Awards 2011
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ABRIL

Os APCADEC Awards 2011, uma iniciativa promovida pela APCADEC —
Associação Portuguesa de Compras e Aprovisionamento e pela International
Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM), com o patrocínio
da INCM, teve como temática «A importância das compras na competitividade
das organizações e do País».
Nesta edição, o prémio IFPSM Award — Purchasing Professional foi entregue
pela primeira vez a um gestor português, o que coloca Portugal no state of the art
do que é feito no mundo ao nível das compras e supply management. Os prémios
APCADEC Universidades, nas vertentes Gestão de Stocks e Gestão de Compras,
foram atribuídos a dois trabalhos de mestrado desenvolvidos por alunos da Universidade de Aveiro.

MAIO

› Exposição «O escudo: A nova unidade monetária da República»
Esta exposição, promovida pela Comissão Nacional para as Comemorações do
Centenário da República, foi realizada no átrio do edifício da Casa da Moeda,
mostrou as diferentes moedas e notas produzidas durante a I República e traçou
um quadro da evolução do valor do escudo desde 1911 até à atualidade.

Por Decreto com força de lei de 22 de Maio de 1911, o Governo Provisório da
República Portuguesa determinou uma reforma monetária que, em especial,
introduziu uma nova unidade monetária: o escudo. Que razões levaram a que se
procedesse a essa reforma? Qual o seu conteúdo? Que novidades trouxe para
a vida quotidiana, em particular em relação aos meios de pagamento, moedas
metálicas e notas de banco? Que alterações implicou nas entidades emissoras
desses meios de pagamento, a Casa da Moeda e o Banco de Portugal? Qual era
o valor do escudo quando foi criado e como se comportou esse valor ao longo
dos cerca de noventa anos da sua existência, até ser substituído pelo euro? Eis
as questões às quais a exposição realizada em 2011 na Casa da Moeda e, com
maior desenvolvimento, o presente livro tentam responder.

› Campanha de promoção das boas práticas ambientais na INCM
Foi realizada uma campanha para a racionalização dos consumos energéticos e
da água na INCM, que passou pela afixação de cartazes com o intuito de promover a sustentabilidade através de um aproveitamento mais eficiente e ecológico
dos recursos disponíveis. Os cartazes, afixados junto a interruptores e casas de
banho, entre outros locais, destinam-se a todos quantos partilham o espaço da
empresa, relembrando o benefício ambiental de gestos tão pequenos.

JUNHO

› INCM patrocina a 9.ª edição do Smart Cards
Apresentado no ponto «Inovação».
› INCM assina protocolo com o Agrupamento de Escolas de Pedro de Santarém
Apresentado no ponto «Comunidade».

› Lançamento da iniciativa Banco de Ideias INCM
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Apresentado no ponto «Inovação».
› INCM no Facebook
Passou a ser possível encontrar a INCM no Facebook, em https://www.facebook.
com/INCM.SA ou em INCM – Livros e INCM – Moedas.
Através desta nova funcionalidade, tornou-se mais fácil aceder a vários conteúdos e notícias relacionados com a atividade da INCM, nomeadamente informações de caráter institucional, avisos referentes a lançamentos de livros e moedas,
novos produtos, campanhas temáticas, eventos a realizar, entre outros acontecimentos dignos de destaque.
Este novo canal de comunicação permitirá uma maior proximidade e interatividade entre a empresa e a comunidade.

NOVEMBRO

DEZEMBRO

› INCM distinguida pela APG
A INCM foi distinguida pela Associação Portuguesa dos Gestores e Técnicos
dos Recursos Humanos (APG) pelos seus 25 anos enquanto membro da Associação, numa cerimónia que decorreu em Vila Nova de Gaia.
A APG é uma associação profissional de direito privado, de caráter cultural e
científico, sem fins lucrativos, que congrega pessoas e organizações que se dedicam à gestão do capital humano ou exercem funções especializadas nesta área,
tanto no setor público como no privado, num total de cerca de 1500 membros.

› Ampliação da certificação segundo a NP EN ISO 9001:2008 à edição de livros
Apresentado no ponto «Qualidade e segurança».
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GOVERNO DA INCM

Estrutura da empresa

Estrutura orgânica da sociedade
SCA

CA

Secretariado do CA

Conselho de Administração
Comités

Projetos

dcp

DMK

direção de compras

Direção de Marketing
Estratégico

DSI

GAI

Direção de Sistemas
de Informação

Gabinete de Auditoria
Interna

CGC
Gabinete de Controlo
de Gestão

Unidade de serviços partilhados

Membro do CA
dfc direção de finanças e
contabilidade
drh direção 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

UGF

UMD

ued

UPo

UCO

Unidade Gráfica

Unidade de Moeda
e Produtos Metálicos

unidade editorial

Unidade de Publicações
oficiais

Unidade de Contrastarias

Membro do CA

Membro do CA

Membro do CA

Membro do CA

Membro do CA

Controlo
de Gestão

Controlo
de Gestão

Controlo
de Gestão

Controlo
de Gestão

Controlo
de Gestão

Marketing
Vendas

Operações

Marketing
Vendas

Operações

Marketing
Vendas

Operações

Marketing
Vendas

Operações

Vendas

Operações
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Órgãos sociais

Os órgãos sociais da empresa eleitos para o triénio de 2008-2010 são os
seguintes:
Mesa da Assembleia Geral:
Presidente: Dr. Ernesto Mendes Batista Ribeiro;
Vice-Presidente: Dr.ª Ana Paula da Costa Ribeiro;
Secretário: Dr.ª Catarina Charters de Amaral Marques Fernandes Homem.
Conselho de Administração:
Presidente: Dr. Estêvão Rodrigues Pires de Moura;
Vogal: Eng.º José Inácio Coelho Toscano;
Vogal: Eng.º Renato Silva Leitão;
Vogal: Eng.ª Isabel Maria Duarte Pinto Correia Pereira Neto;
Vogal: Dr. Pedro Garcia Cardoso.
Todos os membros do Conselho de Administração são executivos e têm nacionalidade portuguesa.
Fiscal Único:
António Maria Velez Belém (ROC n.º 96, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, Unipessoal Limitada).

Comités

Fazem parte da estrutura da INCM os seguintes comités:
Comité de Ética;
Comité de Desenvolvimento de Novos Produtos;
Comité de Risco;
Comité de Sustentabilidade.
A constituição e as atribuições dos Comités de Ética e de Sustentabilidade podem ser consultadas no site da INCM em www.incm.pt. A missão dos Comités
de Desenvolvimento de Novos Produtos e de Risco está identificada nos pontos
«Inovação» e «Gestão do Risco», respetivamente.

Carta de auditoria

O Gabinete de Auditoria Interna é um órgão de apoio ao Conselho de Administração e reporta diretamente ao seu Presidente, exercendo as suas funções de um
modo independente e objetivo. O reporte ao Presidente do Conselho de Administração assegura a independência da função de auditoria interna, sendo, deste
modo, as atividades exercidas sem qualquer relação de dependência hierárquica
ou funcional em relação aos serviços auditados. Este órgão tem como missão delinear e realizar auditorias ou trabalhos de consultoria internos, avaliando de uma
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forma independente e sistemática as atividades e processos críticos, permitindo
contribuir para uma melhoria do desempenho, controlo e governo da INCM.
As atividades exercidas pretendem melhorar e contribuir para:
› Confiança e integridade da informação;
› Conformidade com os planos, procedimentos, leis e regulamentos;
› Salvaguarda dos ativos;
› Uso económico e eficiente dos recursos;
› Execução (cumprimento) dos objetivos e metas estabelecidos;
› Controlo do risco;
› Apoio ao Conselho de Administração/consultoria interna e governo da sociedade.
O Plano de Auditorias referente ao ano de 2011 contemplou a análise de processos, numa vertente de análise e avaliação de riscos de corrupção de três unidades
de negócio e da Unidade de Serviços Partilhados. Foram identificados pontos do
sistema de controlo interno passíveis de melhoria, nomeadamente no que respeita a questões relacionadas com parcialidade ou tratamento diferenciado de
clientes, favorecimento e violação de dados sujeitos a reserva por parte dos colaboradores e conflito de interesses. Foram emitidas recomendações que foram
implementadas, reforçando o controlo existente sobre estas questões.
Em 2011, a INCM foi autuada com uma coima no valor de 282 euros por não ter
respondido ao Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas 2011, do Instituto Nacional de Estatística.
Mais informações sobre:
› A estrutura de governação;
› A composição, as qualificações e competências dos órgãos sociais da empresa;
› Os processos existentes para supervisionar a forma como a organização efetua
a identificação e a gestão do desempenho económico, ambiental e social;
serão encontradas no Relatório e Contas, capítulos C, «Anexos ao balanço e demonstração de resultados» e D, «Governo da sociedade», e no Relatório do Governo da Sociedade, disponíveis em www.incm.pt.
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Envolvimento das partes
interessadas
Clientes

Colaboradores
e organizações
representativas

Fornecedores

Partes
interessadas
da INCM
Tutela/acionista

Comunidade

Associações
setoriais

Parceria
de negócio

A identificação dos grupos com maior impacte na atividade da INCM é feita com
base em dois critérios:
› Poder da parte interessada para influenciar a atuação e/ou os resultados da
INCM;
› Legitimidade da relação entre a parte interessada e a INCM.
O relacionamento da empresa com as suas partes interessadas rege-se pelos
princípios da inclusão, relevância e responsabilidade expressos na norma
AA1000APS (2008) da AccountAbility. A forma como são considerados estes
princípios para a definição estratégica é apresentada no ponto «Estratégia».
Para determinar o conteúdo do presente relatório, foi feita uma escuta especificamente destinada a identificar os temas relevantes para a sustentabilidade e a
sua materialidade. Foram ouvidos colaboradores, através de um focus group, e
clientes, acionista, fornecedores e parceiros, através de entrevistas individuais.
A todos foi pedido que avaliassem a importância que atribuem a diversos temas
no âmbito da sustentabilidade através de uma escala de 4 pontos (de 1 a 4).
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O quadro apresenta os temas que obtiveram pontuação máxima para cada um
dos grupos (superior ou igual a 3,5 pontos):

Partes interessadas externas

Partes interessadas internas

Apresentação de legislação e normas aplicáveis
à atividade
Avaliação das expectativas e satisfação
Certificação de matérias-primas utilizadas
Código de Ética
Comunicação e marketing

Estratégia de Sustentabilidade
Gestão de resíduos

Estratégia de Sustentabilidade
Formação e qualificação
Fornecedores nacionais/estrangeiros

Notas — No grupo «partes
interessadas internas» estão
representados os trabalhadores
da INCM e no grupo «partes
interessadas externas» estão
representados clientes de
todas as unidades de negócio da
empresa, fornecedores, acionista
e parceiros de negócio.
Os temas estão listados
alfabeticamente e os temas em
relevo são aqueles que foram
identificados por ambos os
grupos como sendo relevantes.

Gestão de Risco
Imagem externa da empresa
Impacte económico direto
Principais objetivos e metas da empresa
para os próximos 5 anos

Gestão de Risco
Imagem interna da empresa

Qualidade de produtos e serviços
Satisfação dos clientes

Impacte económico direto
Impacte económico indireto
Investigação e desenvolvimento
Opinião do Cliente
Política de inclusão
Prestação de serviços públicos
Principais aspetos que influenciam a atividade

Segurança física e lógica

Principais objetivos e metas da empresa para
os próximos 5 anos
Programas de apoio aos colaboradores
Programas de conciliação da vida profissional
com a vida pessoal
Qualidade de produtos e serviços
Segurança física e lógica
Segurança, higiene e saúde no trabalho
Serviço ao Cidadão
Serviços sociais
Transparência de procedimentos na prestação
de serviço público
Utilização de práticas inovadoras na sua
atividade
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Foram considerados materialmente relevantes para a elaboração deste relatório
os temas que, fazendo parte do quadro acima, são identificados em simultâneo
pelos dois grupos.
O site da INCM na Internet é o canal privilegiado de comunicação com todos os
stakeholders. A pensar nisso têm sido efetuadas melhorias na informação disponibilizada, na criação progressiva de canais específicos adequados às necessidades de cada grupo e também na loja virtual. O site disponibiliza igualmente todos os contactos de e-mail e telefónicos para um contacto mais individualizado.
De forma a assegurar que os princípios da norma AA1000 são respeitados neste
relato, a INCM solicitou, pela primeira vez, a verificação externa e independente
deste relatório segundo a norma de assurance AA1000AS (2008).

Ética

Código de Ética e de Conduta
O Código de Ética e de Conduta, divulgado em 2010 e disponível a todos em
www.incm.pt, reúne os valores e princípios que definem a INCM e que permitem
concretizar a sua visão e missão e um conjunto de regras de caráter prático com
vista a orientar a atuação de todos os trabalhadores e outros colaboradores, enquanto representantes da empresa.
Dado este passo, foi, em 2011, formalizado o Comité de Ética, cuja função é zelar
pelo bom cumprimento do Código, e foram definidas as suas regras de funcionamento.
O Código foi desenvolvido com base nas melhores práticas e recomendações
nacionais e internacionais e incorpora os princípios assumidos pela Declaração
Universal dos Direitos do Homem, pela ONU no Global Compact, e as recomendações da Organização Internacional do Trabalho e dele constam regras de conduta nos seguintes domínios:
› Proteção dos direitos humanos;
› Liberdade de associação;
› Reserva da vida privada;
› Conflito de interesses;
› Combate à corrupção;
› Combate a todas as formas de suborno;
› Proibição de todas as formas de discriminação;
› Práticas leais de concorrência;
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› Preservação da confidencialidade de informação.
Este Código faz também menção a um conjunto de regras a respeitar aquando da
divulgação de informação institucional ou de marketing.
Fez já parte do plano de formação de 2011 a ação «Conhecer a INCM», cujo propósito é familiarizar os colaboradores com o Código e com os conceitos nele
contidos, contudo não chegou a realizar-se nenhuma sessão em 2011.
Sistema de Participação de Práticas Indevidas
De suporte ao Código de Ética e de Conduta, foi criado um sistema de comunicação para que os colaboradores, fornecedores, clientes ou outras partes interessadas da empresa possam participar voluntariamente qualquer prática indevida
cometida por colaboradores da empresa que contrariem o estabelecido pelo Código de Ética e de Conduta.
As participações são feitas por escrito e remetidas por carta ou e-mail, dirigidas ao presidente do Comité de Ética, entidade responsável por acolher, instruir,
documentar e apresentar ao Comité de Ética as participações para avaliação.
Compete-lhe igualmente estabelecer ligação com o reclamante, sempre que
necessário. Numa primeira fase, as participações foram acolhidas pelo Presidente do Conselho de Administração. É expressamente proibida qualquer forma de
retaliação contra quem participar práticas indevidas e é-lhe garantido o anonimato se o mesmo for expressamente solicitado.
Todas as participações de práticas indevidas são tratadas como confidenciais.
Desde a entrada em vigor do Código de Ética e de Conduta até ao final de 2010
não foi feita nenhuma participação.
No decurso de 2011 foi recebida e analisada uma participação externa à empresa
classificada como «forma de concorrência desleal». A análise da participação resultou numa proposta de alteração de processos e procedimentos. Esta situação
não deu origem a nenhuma ação judicial. Não se verificou qualquer outro tipo de
não conformidade relativamente aos princípios éticos defendidos pela empresa.
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Gestão do risco

O Comité de Risco é responsável pela definição e implementação da política de
gestão de riscos.
Em 2011, este Comité elaborou, com base num conjunto de normas das quais se
destacam a NP EN ISO 9001, a ISO/IEC 27001, a NP 3003-8:2003 e as normas
do Visa, uma metodologia para a gestão do risco que visa identificar as ameaças
decorrentes da sua atividade, quantificar a magnitude dos riscos associados e,
como consequência, permitir hierarquizar de modo racional a prioridade da sua
eliminação ou correção obtendo a adequada gestão dos riscos.
Com base nesta metodologia foi iniciado um projeto-piloto que permitiu a avaliação e a classificação, por um grupo de trabalho, de um conjunto de equipamentos e processos. Posteriormente, o Comité de Risco decidiu a resposta a dar em
caso de ocorrência de cada risco identificado. Após a aprovação do Conselho de
Administração, as ações necessárias foram implementadas pelo dono do risco
(responsável nominativo por área por um risco identificado).
O sistema de gestão do risco de segurança nos postos de trabalho, já implementado há alguns anos, obriga à verificação anual de todos os postos de trabalho e
à posterior realização das ações corretivas necessárias.
A gestão dos riscos de corrupção e infrações conexas foi igualmente alvo de
atenção durante a atividade de 2011. Neste âmbito foi criado um grupo de trabalho
que identificou os processos com maior probabilidade de ocorrência daquele
tipo de riscos. A metodologia adotada incluiu um mapeamento detalhado dos
controlos instituídos, a mensuração dos riscos em termos da sua probabilidade
de ocorrência e o seu impacte nos objetivos determinados e a identificação dos
responsáveis pelo seu controlo.
O mapeamento dos riscos e controlos foi concluído em 2011, e o seu conjunto
dará origem ao respetivo plano, a ser aprovado em 2012. A monitorização do
plano ficará a cargo da função de auditoria interna, que avaliará de uma forma
sistemática a eficácia dos controlos instituídos.
Além disto, no âmbito do processo de planeamento anual das atividades, são
identificados e monitorizados os riscos em que cada negócio pode incorrer, tendo
em atenção os fatores internos e externos e a tipologia do risco; capacidade,
competitividade ou procura.
Pretende-se que esta metodologia seja progressivamente alargada à totalidade
da empresa, pelo que está neste momento em estudo a sua aplicação à luz das
melhores práticas, o que inclui as orientações da Comissão Europeia, de 2 de
fevereiro de 2000, relativas ao princípio da precaução. Posteriormente, a gestão
do risco será alargada à atividade dos fornecedores da empresa.
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As empresas públicas e os seus gestores têm, por linhas gerais de orientação de
gestão, as estabelecidas nos seguintes diplomas (sem prejuízo de aplicação de
legislação mais genérica, designadamente o Decreto-Lei n.º 300/2007, de 23 de
agosto):
› 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.
Estes dois diplomas, ao mesmo tempo que abrem a possibilidade de uma empresa do setor empresarial do Estado ter o seu quadro de indicadores e práticas de
gestão, estabelecem uma disciplina precisa sobre as orientações que devem ser
seguidas em matéria de gestão.
De acordo com o n.º 3 do preâmbulo da Resolução do Conselho de Ministros
n.º 70/2008, as orientações, tanto de ordem geral como específica, devem ser
concretizadas e analisadas pelo acionista e pelo Ministério das Finanças.
Os diplomas legais referidos assumem, para a INCM, no contexto da atividade da empresa, um caráter determinante, uma vez que dão orientações sobre
atividades que devem ser seguidas pela INCM, apresentam indicadores que servirão de base à avaliação da empresa e enquadram orientações mais específicas
viradas para a atividade da INCM, expressas pelo acionista, em sede de assembleia geral.
Igualmente relevantes para a definição estratégica são as preocupações manifestadas pelas partes interessadas com maior impacte na atividade da empresa,
recolhidas através dos diversos canais de diálogo existentes, e que são contempladas no plano estratégico de acordo com o seu grau de materialidade. Esta
materialidade é determinada, no momento do processo de planeamento, pela
conjugação das preocupações destas partes interessadas com as perceções da
equipa de gestão.
A INCM procura conciliar as suas responsabilidades económicas, sociais e ambientais pautando as suas diversas atividades pelo Código de Ética e de Conduta
e pelas boas práticas subjacentes às certificações que possui.
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Tendo presente todo o enquadramento legislativo e empresarial atrás referido, a
INCM estabeleceu para o biénio de 2012-2013, em concreto, os seguintes objetivos estratégicos:
› Crescer, no mix de oferta ao mercado e no volume de negócios;
› Melhorar a eficiência;
› Afirmar a marca.
A INCM tem vindo a seguir, desde 2011, um plano de desenvolvimento sob o
lema genérico «O valor da segurança», conduzido por quatro vetores de atuação:

inovação

A inovação é entendida pela INCM como a dupla capacidade de auscultar as
expectativas dos clientes e de outras partes interessadas e de adequar a oferta da
empresa ao que é realmente valorizado por estes e simultaneamente criar conhecimento que possa resultar em soluções a apresentar ao mercado no futuro, de
forma autónoma ou associadas à oferta atual, como forma de aumentar o valor
do produto e a intervenção acrescida na cadeia de valor, a montante ou a jusante.
A sua importância reside no elevado grau contributivo para a competitividade da
INCM, enquanto geradora de padrões de segurança que garantam autenticidade
e fiabilidade. A aplicação das novas tecnologias ao desenvolvimento da segurança dos bens e serviços é, para a INCM, um fator decisivo no cumprimento da sua
missão.
Também para atingir a sustentabilidade, a necessidade de inovar é fundamental.
Desta feita, ganham relevância aspetos como a responsabilidade perante os recursos utilizados e necessidade imperiosa de desmaterializar.
Incentivar o cumprimento dos objetivos de inovação é o papel do Comité de
Desenvolvimento de Novos Produtos, que pretende assumir-se como uma plataforma de conhecimento, crítica e criativa, onde se possa avaliar e estudar projetos inovadores que possibilitem fazer evoluir ou desenvolver novos produtos e
novos negócios numa perspetiva de antecipação das necessidades dos clientes
e da evolução dos produtos, de forma a colocá-lo no centro do processo, como
efetivo agente da mudança.

Em milhares de euros
Despesas em I&D

2010

2011

597

557
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Em 2011, a INCM desenvolveu e participou num conjunto de iniciativas com
propósitos de inovação, das quais destaca:
No âmbito do protocolo de colaboração entre a INCM e a Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre — Real Casa de la Moneda realizou-se uma reunião de seguimento na qual foi assinado o documento que viabiliza o projeto de emissão
conjunta de duas moedas, uma em ouro e outra em prata, comemorativas do
XXV Aniversário da Adesão de Portugal e Espanha à União Europeia.
A INCM participou na 9.ª edição do Smart Cards — Congresso Anual de Cartões
e Meios de Pagamento, o evento de referência no âmbito dos cartões e dos meios
de pagamento em Portugal, que contou com o patrocínio da INCM e que, ao longo de dois dias, disponibilizou informação atualizada e deu a conhecer as mais
recentes estratégias e soluções do setor.
Durante o Congresso, a INCM demonstrou a sua experiência ao nível da segurança na cadeia de identificação, ajudando a compreender o que são documentos
seguros e a cadeia de identidade, dando a conhecer o ciclo dos documentos de
identidade e levando os restantes participantes no evento a ter em consideração
a fraude nos documentos seguros.
O Smart Cards é organizado anualmente com o objetivo de acompanhar a evolução da indústria dos cartões e meios de pagamento, não só na vertente tecnológica mas também das suas funcionalidades, promovendo o debate, a aquisição
de conhecimentos e a troca de experiências entre responsáveis e profissionais
daquele ramo de atividade, dos setores da administração pública, da banca, seguros, serviços financeiros, retalho, entre outros.
Tendo em atenção a importância da participação dos colaboradores na vida da
empresa, importa estruturar as condições que permitam potenciar o seu envolvimento pessoal e profissional para com a INCM, de forma a aumentar o seu
nível de satisfação, de motivação e de comprometimento individual para com a
empresa.
Neste sentido, o Conselho de Administração decidiu criar o Banco de Ideias,
como plataforma enquadradora da concretização destes objetivos, de incentivo à
sua participação na inovação e eficácia interna da empresa, de forma a fomentar
a sua criatividade e empreendedorismo ao serviço de todos.
A Unidade Gráfica passou a executar aplicação de imagens holográficas em filmes poliméricos, utilizados no fabrico de documentos de identificação. Em colaboração com a Unidade de Moeda e Produtos Metálicos, teve início a produção
interna de chapas de laminagem com microrrelevo para produtos de identifi-
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cação. Ganhando estas competências internas, a INCM deixou de subcontratar
operações fabris e ferramentas a empresas estrangeiras.
Como novos produtos, foram fabricados selos de autenticação holográficos e
personalizados para a IGAC e as novas vinhetas médicas personalizadas, com
elementos de segurança gráfica.

Qualidade e segurança

Entregar um produto ou serviço de qualidade significa para a INCM não defraudar as expectativas das partes interessadas em relação a esse produto ou serviço.
Isto exige da empresa que esta seja capaz de:
› Identificar e adaptar-se às necessidades dos seus mercados e aos desafios
futuros;
› Melhorar continuamente os processos de trabalho para otimizar a sua eficácia;
› Não descurar nenhum aspeto associado à segurança, no controlo de acessos
(físicos e lógicos), dos produtos, dos processos de gestão e dos dados. Há que ter
sempre presente que o maior valor da INCM é a sua segurança e a confiança que
a sociedade nela deposita. INCM, «O valor da segurança»;
› Auscultar continuamente as expectativas das partes interessadas e adequar a
oferta ao que realmente é valorizado por estas;
› Avaliar o impacte social e ambiental da atividade no seu meio envolvente e
procurar continuamente soluções que racionalizem o consumo energético, o impacte ambiental e o seu bem-estar social.
A preocupação com a qualidade e a segurança na conceção e na utilização dos
produtos é uma constante. No caso de novos produtos desenvolvidos pela INCM,
esta preocupação inicia-se na fase de conceção e manifesta-se através da procura
permanente dos processos de armazenagem e produtivos que maior segurança
conferem à utilização dos produtos e da experimentação das matérias-primas.
Todos os produtos são alvo de controlo ao longo do processo produtivo, onde
é avaliada a conformidade com a ficha do produto, onde estão identificadas
as matérias-primas, o roteiro produtivo, as especificações técnicas do produto
aprovadas ou fornecidas pelo cliente. No caso particular de documentos de
soberania utilizados pelo cidadão, as respetivas especificações são divulgadas
através de diploma legal. No caso dos produtos destinados ao mercado
consumidor, a ficha técnica dos livros e as especificações e respetivo certificado
de garantia das moedas de acabamento especial acompanham o produto e
cumprem o estipulado legalmente. No caso dos serviços de assinaturas de

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011 O valor da segurança

página 41

publicações, anúncios e dos serviços prestados pelas Contrastarias, as condições
de prestação estão publicadas em diploma legal e são informadas ao cliente no
momento da subscrição do serviço.
Não se registaram quaisquer não conformidades com a rotulagem dos produtos
e serviços da INCM.
De forma a assegurar as melhores práticas nestes domínios, a INCM detém a certificação no âmbito da gestão da qualidade de acordo com o referencial normativo NP ISO 9001:2008 para a moeda, produtos gráficos e publicações oficiais, a
certificação física da Visa e da MasterCard para produção de cartões bancários e
a certificação lógica da MasterCard para a personalização de cartões bancários.
Cumpre ainda alguns normativos internacionalmente aceites, específicos na produção de documentos de identificação, como sejam as normas ICAO e alguns
regulamentos comunitários.
Possui ainda a acreditação segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 para
os laboratórios das Contrastarias de Lisboa e do Porto — metais e ligas metálicas — e para o laboratório de produtos gráficos — papel, pasta, cartão, tinta,
vernizes e pigmentos.
Neste âmbito foram, em 2011, dados alguns passos importantes:
A INCM ampliou a sua certificação no âmbito da qualidade, fazendo-a chegar à
edição de livros, de acordo com a NP EN ISO 9001:2008, Sistemas de Gestão da
Qualidade, uma certificação concedida pela APCER — Associação Portuguesa
de Certificação, na qual se incluem todos os processos e atividades certificados
até à data, incluindo a nova extensão que certifica a qualidade de mais um processo de negócio. Este certificado vem reforçar e conceder a credenciação do
trabalho de todos e demonstra os elevados níveis de qualidade e exigência dos
nossos produtos e da empresa, o que permite à INCM garantir os mais elevados
padrões de reconhecimento internacional.
Foi conseguida a certificação da Visa para a personalização de cartões bancários,
tendo prosseguido o projeto-piloto com um banco comercial português.
Foi renovada a certificação ISO 9001 dos processos de fabrico de todas as hierarquias de produtos fabricados na OGF pela APCER, assim como a certificação
de segurança física da Visa Europe e da MasterCard International para fabrico
de cartões bancários.
Em simultâneo com a renovação da acreditação ao abrigo da norma ISO/IEC
17025:2005 para um conjunto de análises nos laboratórios de papel e tinta, foram implementados novos métodos de ensaio.
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A preocupação com os níveis de serviço, em especial dos documentos de identificação personalizados, tem-se traduzido no cumprimento dos exigentes prazos
acordados com os clientes, atingindo-se um bom desempenho global.
Promoveu-se a aplicação completa da metodologia Lean-5S (programa Kaïzen)
em duas secções produtivas com reflexos positivos na produtividade. Aplicaram-se ainda as ferramentas SMED e 8D na redução dos tempos de preparação de
equipamentos e na resolução de problemas.
Na área da pré-impressão gráfica, foi promovida a substituição dos sistemas de
imposição instalados nos dois edifícios, por se encontrarem obsoletos a nível de
hardware e software, por um novo sistema. Este sistema permitirá compatibilizar
os trabalhos de pré-impressão realizados nas duas fábricas, com os inerentes ganhos de eficiência, e permitirá melhorar o processo de controlo de qualidade na
verificação dos elementos gráficos na fase de pré-impressão.
A implementação de melhorias no processo de fabrico do cartão de cidadão e de
cartões bancários EMV permitiu obter um decréscimo significativo na taxa de
desperdício na aplicação de módulos chips.

Serviço ao cidadão

O papel da INCM na sociedade é também o de apoiar a Administração Pública
na prestação de alguns serviços que garantam segurança e fiabilidade nas relações entre cidadãos e entre estes e o Estado.
A avaliação do cumprimento destas atividades na sociedade portuguesa é feita
através da monitorização permanente e rigorosa dos níveis de serviço estabelecidos de forma a antecipar eventuais impactes negativos na comunidade.
São estas motivações que incentivaram a melhoria em 2011. Destacam-se:
A partir do passado dia 20 de junho de 2011 passou a ser possível aos utilizadores das entidades que enviam atos para publicação no Diário da República
autenticarem-se com o certificado de autenticação do cartão de cidadão.
Esta nova funcionalidade, disponível no Portal do DR, garantirá a simplificação, a
segurança e a privacidade das relações eletrónicas estabelecidas pelos cidadãos.
A INCM participou como entidade coordenadora do Grupo de Produção e
Emissão no projeto interministerial PNID (Projeto Nacional de Identidade Segura), promovido pelo Gabinete Nacional de Segurança, cuja finalidade é identificar, avaliar, harmonizar conjuntamente todos os documentos de identificação
atribuídos pelo Estado.
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No âmbito do programa Simplex e Simplegis foi desenvolvida uma plataforma
conjunta entre a Direção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano e a INCM para submissão dos atos relativos aos instrumentos de
gestão territorial. Os atos são publicados no DR e através de um link é possível
visualizar os respetivos mapas depositados no Sistema Nacional de Informação
Territorial.
Em 2011, o Estado pagou à INCM o valor de 2 650 000 euros a título de indemnização compensatória pelos serviços prestados de disponibilização gratuita e
universal da versão eletrónica do Diário da República e do serviço prestado pela
Contrastaria, abaixo do valor de custo. Este valor representa um decréscimo de
52% face ao valor recebido em 2010.

Divulgação cultural

Enquanto descendente de dois dos estabelecimentos fabris portugueses mais
antigos, com relevantes serviços prestados ao País, a INCM herdou a missão e
o património histórico dos seus antepassados. A conjugação destes dois fatores
atribuiu-nos condições ímpares para divulgação cultural na sociedade portuguesa através da atividade da empresa, com especial incidência para:
› Edição de obras literárias de relevante interesse cultural;
› Divulgação de efemérides históricas e personalidades da cultura portuguesa
através da emissão de moedas e medalhas comemorativas;
› Colaboração e estabelecimento de parcerias com universidades e outras
entidades;
› Disponibilização ao público do arquivo histórico e museológico da empresa.
A INCM entende que o seu papel de promotor da língua e da cultura portuguesas se deve estender para além das suas atividades de caráter económico, devendo por isso, complementarmente, intervir socialmente na promoção de várias
ações de divulgação cultural e de apoio à cultura portuguesa.
Da atividade desenvolvida em 2011, destacamos:
› A INCM e a Procuradoria-Geral da República assinaram um protocolo que visa
a concretização de um projeto editorial relacionado com edições jurídicas. No
âmbito deste protocolo, a INCM vai publicar e comercializar edições com conteúdos produzidos pela PGR e que irão ser incluídas na coleção denominada
«Obras Jurídicas», estando já agendada para 2011 a publicação do Código Penal
e da Coletânea de Acórdãos do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem.
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Por sua vez, a INCM produzirá a revista da PGR, com periodicidade trimestral,
que será distribuída pelos magistrados do Ministério Público;
› Parcerias editoriais com diversos museus:
• MUDE (Museu do Design e da Moda);
• MNAA (Museu Nacional de Arte Antiga);
• Palácio de Queluz;
• Museu Nacional de Arqueologia;
› Parceria com a Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da
República (CNCCR);
› Parceria com o Instituto Europeu de Ciências da Cultura Padre Manuel Antunes (IECCPMA);
› Edição do catálogo dos 30 anos dos Prémios da AICA;
› Edição d’O Arqueólogo Português;
› Edição das atas da Academia das Ciências.
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Para o acionista

A criação de valor para o acionista é um dos principais objetivos considerados
pela empresa.
Estrutura acionista
A INCM é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos.
O capital social da empresa é composto por 5 500 000 títulos com o valor nominal de 4,99 euros cada, integralmente detidos pelo Estado.
Remuneração ao acionista
De acordo com os estatutos da empresa, o resultado líquido apurado no exercício de 2011, deduzido do montante previsto do imposto sobre o rendimento
das pessoas coletivas e da correspondente derrama municipal, foi distribuído da
seguinte forma:
Cobertura Resultados Transitados Negativos
Reserva Legal
Dividendos para o Acionista

€ 9 646 189,14
€ 3 285 615,37
€ 13 142 461,49

Diálogo
Nota — Com exceção do site da
INCM, que está acessível 365 dias
por ano, 24 horas por dia, os
restantes canais identificados são
ativados pelo acionista ou pela
empresa sempre que surge uma
necessidade.

Parte interessada
Acionista

Canais de diálogo permanentes
Assembleia geral
Relatórios trimestrais e anuais
Reuniões
Website www.incm.pt
Consultas específicas
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Compromissos
Os compromissos assumidos pela gestão da INCM perante o seu acionista estão formalizados no contrato de gestão celebrado entre as partes. Informação
mais detalhada sobre os processos de avaliação do desempenho do Conselho de
Administração e a relação entre a remuneração dos membros do Conselho de
Administração e o desempenho da empresa poderá ser encontrada no Relatório
e Contas INCM 2011, capítulo D, «Governo da sociedade», «Remuneração dos
membros dos órgãos sociais» e «Cumprimento das orientações legais», disponível em www.incm.pt.

Para os colaboradores

A consolidação dos valores da INCM e a valorização, satisfação e motivação dos
colaboradores constituem princípios fundamentais na orientação da política de
recursos humanos.
Caracterização
Colaboradores por grupo funcional, género e faixa etária

Idade
Categorias

Menos de 30

30 a 50

Mais de 50

Feminino

Masculino

Feminino

Masculino

Feminino

Masculino

Técnicos

7

1

38

18

5

3

72

Produção e Vendas

6

20

131

151

19

37

364

Administrativos e
Apoio

2

2

60

41

28

24

157

23

43

7

20

93

252

253

59

84

686

Chefia
15

23

Entre 2001 e 2011 o número de colaboradores da INCM decresceu cerca de 34%,
passando de 1031 para 686. Tratou-se de uma redução gradual, baseada em medidas de incentivo à aposentação/reforma e na adoção de um sistema de rescisões amigáveis. Em 2011 registaram-se 27 saídas (21 por motivo de aposentação/
reforma e 6 por outros motivos) e 9 admissões.
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A política de contratação respeita os princípios não discriminatórios de
género ou origem geográfica dos colaboradores: 52% são do género masculino,
percentagem que tem vindo a diminuir ao longo do tempo, e existe uma colaboradora de nacionalidade letã.
Todos os trabalhadores da INCM são maiores de 18 anos. A idade média na
INCM em 2011 situou-se nos 41,9 anos, sendo que a média etária das mulheres
é de 41,8 anos e a dos homens é de 42,0 anos. Contudo, observa-se uma concentração de colaboradores entre os 30 e os 39 anos, o que revela uma juventude em
idade ativa no seio da empresa, complementada com a maturidade que emerge
da antiguidade dos colaboradores. De facto, quase 50% 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 80% dos colaboradores trabalham na empresa há mais de 10 anos.
Emprego, remuneração e segurança no trabalho por localização geográfica e género dos colaboradores.
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2011

2010

INCM – Lisboa
Emprego

INCM – Porto

330

282

29

41

1

3

686

704

Permanentes (2)

322

273

29

41

1

3

669

689

8

9

17

15

5

4

18

6

Índice de rotatividade ou turnover (4)

2,6%

0,9%

Taxa de absentismo (3)

5,2%

5,4%

2,7%

6,3%

Salário mínimo INCM/salário mínimo
nacional:

1,3

1,4

1,5

1,5

Técnicos

2,7

2,2

2,5

3,5

Produção e Vendas

1,4

1,4

1,5

1,6

Saídas

Homens

INCM

Colaboradores: (1)

Entradas

Mulheres

INCM

Mulheres

Contratados a termo (2)

Homens

INCM – Coimbra

Homens

2

1

0,3%

0,2%

Mulheres

9

5

27

39

3,9%

5,5%

0,6%

5,2%

5,5%

1,6

1,3

Remuneração

Administrativos e Apoio

1,3

1,6

2,3

1,5

Chefia

2,5

2,8

2,9

2,9

2,3

2,2
1,8
2,3

1,6

1,4
1,3
2,5

Salário base médio feminino/

0,9

salário base médio masculino:
Técnicos

1,0

1,2

Produção e Vendas

1,0

1,0

Administrativos e Apoio

1,1

0,9

Chefia

1,0

1,1

1,0
1,0
0,7

1,1
1,0

Prevenção e segurança
Horas efetivamente trabalhadas

538 392

421 755

43 250

60 645

2 763

3 918

1 070
723

Horas teóricas trabalhadas

571 645

455 477

45 334

65 869

2 667

5 560

1 146
553

1 217
146

N.º dias úteis perdidos no ano com
acidentes verificados no próprio ano

475

75

29

0

0

0

579

659

N.º dias úteis perdidos no ano com
acidentes verificados no ano anterior

52

99

0

0

0

0

151

157

N.º acidentes de trabalho

20

10

1

32

31

1

5

Taxa de frequência ( )

37

24

23

0

0

0

30

27

Taxa de gravidade (6)

882

178

671

0

0

0

541

578

(1) Não contempla os elementos do Conselho de Administração, as situações de licença sem vencimento ou requisições e ainda os desligados
e pré-desligados
(2) Não existem colaboradores em regime de trabalho a tempo parcial
(3) Para cálculo da taxa de absentismo foi considerado o número de horas teóricas trabalhadas
(4) n.º de saídas / n.º total de colaboradores
(5) N.º acidentes de trabalho/ n.º horas efetivamente trabalhadas * 1 000 000
(6) N.º dias úteis perdidos / n.º horas efetivamente trabalhadas * 1 000 000
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No final de 2011, apenas 2% do total de ativos tinham contrato de trabalho a
termo certo.
Os edifícios da INCM em Lisboa concentram 88% dos colaboradores, uma vez
que é nesta cidade que se situam os edifícios fabris da Casa da Moeda e da Imprensa Nacional.
A remuneração média da INCM em 2011 era de € 1548,00.
No que diz respeito às habilitações literárias dos colaboradores, constata-se que
47% concluíram o ensino secundário (24% do género masculino e 23% do género
feminino) e 20% o ensino superior (8% do género masculino e 13% do género
feminino), o que revela habilitações médias dos seus colaboradores acima dos
valores médios nacionais. O incentivo ao reforço das habilitações académicas
dos colaboradores tem sido uma preocupação permanente, quer através de políticas de recrutamento e seleção quer através de incentivos para conclusão do
ensino secundário e superior.

2010

45%

47%

2011

26%

25%
18%

4%

6%
3%

1.º Ciclo

20%

5%

2.º Ciclo

3.º Ciclo

Ens. Sec.

Ens. Superior

A totalidade dos colaboradores encontra-se abrangida pelo acordo de empresa
(AE) celebrado entre a INCM e as organizações sindicais representativas, sendo
os benefícios concedidos pela empresa aplicáveis a todos de igual forma.
Relativamente ao indicador do absentismo, verificou-se uma descida de 0,32%
face a 2010; não obstante esta redução, que é de realçar porque os valores apresentados revelam alguma constância, está prevista em 2012 a implementação
de um programa de combate ao absentismo. A doença continua a ser a principal
causa do absentismo, posicionando-se os acidentes de trabalho como segundo
motivo de ausência.

página 54

INCM imprensa nacional-casa da moeda

Relativamente ao trabalho suplementar verificou-se uma diminuição acentuada
do mesmo, registando, de 2010 para 2011, uma taxa de crescimento negativa de
cerca de 56%. Trata-se de uma medida tomada para a diminuição de um custo
direto significativo, que, com vista à melhoria da competitividade da empresa,
deverá ser prosseguida nos próximos anos.
Tendo como objetivo flexibilizar a estrutura da empresa, foi feito um esforço no
sentido de reduzir os cargos de chefia, comparativamente com 2010.
2010

2011

9,8 %
69

TÉCNICOS

CHEFIAS

15,1 %
106
22,2 %
156
53 %
373

ADMINISTRATIVOS E APOIO

PRoDUÇÃO E VENDAS

10,5 %
72

13,6 %
93
23 %
158
52,9 %
363

Avaliação de desempenho
Atualmente existem 60 carreiras profissionais na INCM, e distribuídas por quatro grupos funcionais:
› 10% Técnicos;
› 14% Chefias;
› 23% Administrativos e Apoio;
› 53% Produção e Vendas.
As carreiras profissionais definidas no AE têm patamares e condições de
progressão estabelecidas, sendo efetuadas avaliações com a periodicidade aí estabelecida. Em 2011, pressupõe-se um número total de avaliações de 245 colaboradores, o que representa 36% do total de ativos.
Não tendo sido ainda rececionadas todas as 245 avaliações de desempenho, foi
possível registar uma avaliação negativa e seis avaliações com a discordância do
colaborador avaliado.
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Está neste momento em preparação um novo modelo de avaliação de desempenho indexado ao cumprimento de objetivos individuais e às competências relevantes para cada perfil profissional. Este sistema de avaliação de desempenho
será aberto à participação dos colaboradores, que podem intervir na definição
dos objetivos anuais e refletem sobre a sua própria avaliação, através da autoavaliação. Desta forma cada colaborador terá oportunidade de melhorar ativamente o seu desempenho e de propor novos desafios enquadrados na estratégia da
INCM.
Formação
O reforço da capacidade estratégica da empresa e o desenvolvimento da satisfação
dos seus colaboradores pela realização pessoal e profissional são, entre outras, algumas das vantagens que a formação pode trazer para dentro das organizações.
Por esta razão, a INCM possibilita aos seus colaboradores uma formação contínua,
integrada e global, que lhes permite atingir um nível elevado de qualificação, estando
para isso certificada como entidade formadora em cinco domínios de intervenção.
O programa de formação e qualificação na INCM abrange a formação em sala, a
formação on job, desenvolvimento e aprendizagem de línguas estrangeiras, estatuto
de trabalhador-estudante e procedimento de autoformação, bem como o programa
das Novas Oportunidades. Em 2011 foram desenvolvidos 222 projetos formativos
(mais 46 do que em 2010), destacando-se os projetos «Português claro», «Equipas
positivas», «Novo Acordo Ortográfico», «Finanças para não financeiros» e «Projeto
secretariado executivo».
Média de horas de formação, por género e função, em 2011:
Masculino

Feminino

Técnicos

21

30

Produção e Vendas

25

16

8

23

Chefia

Administrativos e apoio

26

19

INCM

22

20
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Benefícios sociais
A INCM presta, para além das contribuições obrigatórias para o sistema de segurança social, um apoio substancial aos seus colaboradores e respetivos familiares, bem como aos seus aposentados e reformados. Em 2011, a INCM prestou
apoio a 2190 beneficiários (menos 1,19% do que no ano anterior).
Estes benefícios têm como objetivo a valorização, motivação e bem-estar dos
seus colaboradores, podendo ser agrupados em três grandes áreas:
> Sistema de saúde (postos médicos, meios auxiliares de diagnóstico, hospitais
convencionados, especialidades convencionadas);
> Área social (subsídios, adiantamentos);
> Refeitórios (refeitórios e máquinas de vending).
Os benefícios previstos no Regulamento dos Serviços Sociais são idênticos para
todos os trabalhadores com vínculo laboral à INCM.
O sistema de saúde dispunha, em 2011, de 252 convenções em vigor, cobrindo
todas as especialidades e meios auxiliares de diagnóstico, incluindo ainda situações de internamento, cirurgia e partos. A par disso, a INCM presta cuidados de
saúde primários em dois postos clínicos privativos.
Consultas Clínica Geral nos Postos
Posto Clínico da CM

2 419

Posto Clínico da IN

1 076

Consultas em Convencionados
Clínica Geral
Especialidades

330
5 818
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Licença de parentalidade

Nota — Todos os colaboradores
são abrangidos pelo direito à
licença de parentalidade.

Homens

Mulheres

Total

N.º de colaboradores potencialmente beneficiários de
licença de parentalidade

10

8

18

N.º de colaboradores que gozaram licença de
parentalidade no ano

10

8

18

N.º de colaboradores que permaneceram na empresa
após licença de parentalidade

10

8

18

Taxa de retorno

100%

100%

100%

Taxa de retenção

100%

100%

100%

Com o objetivo de promover a educação para a saúde, nomeadamente na vertente da alimentação mais saudável, em setembro de 2011 passaram a ser disponibilizadas consultas de nutrição no posto médico da Casa da Moeda.
Associados a esta implementação, foram realizados rastreios voluntários para verificar a situação dos colaboradores relativamente a um conjunto de parâmetros
relevantes.
À semelhança dos anos anteriores, teve lugar a campanha da vacinação contra a
gripe sazonal em Lisboa, Porto e Coimbra.
Outra área de intervenção social é a disponibilização de diversos adiantamentos, de modo a permitir aos colaboradores fazerem face a despesas inadiáveis e
urgentes.
Atenta à atual conjuntura, a INCM entendeu reformular as condições de acesso ao adiantamento para fins sociais. Nessa conformidade, o período de carência entre pedidos foi reduzido e o montante máximo que pode ser solicitado,
aumentado, foram concedidos 116 adiantamentos ao abrigo do artigo 95.º do
Regulamento dos Serviços Sociais.
Ainda no campo de ação da área social, foram atribuídos aos beneficiários descendentes 342 subsídios para aquisição de livros escolares, bem como 11 bonificações aos alunos que apresentaram melhores resultados escolares.
As atividades de ocupação de tempos livres dos filhos dos colaboradores, que
decorrem durante o período de férias escolares de verão, continuaram a proporcionar, a um conjunto alargado de jovens, experiências lúdicas e de lazer, não
tendo sido esquecida a vertente didática nos programas concebidos.
Foram atribuídos apoios de natureza social, como seja a comparticipação de
mensalidades de lar, de apoio domiciliário e de creche.
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Apoios de natureza social
Creches

Beneficiários abrangidos
107

Apoio domiciliário

23

Mensalidade de lar

15

Ainda no âmbito da responsabilidade social interna, dois novos projetos foram
implementados em 2011: a ginástica laboral e o apoio à compatibilização da vida
familiar e da vida profissional dos colaboradores.
A INCM coloca à disposição dos seus colaboradores, aposentados e reformados dois refeitórios, nos quais foi servida, em 2011, uma média mensal superior
a 11 700 refeições, valores sensivelmente idênticos aos registados em 2010. O
valor cobrado por cada refeição varia em função da retribuição mensal dos colaboradores, atingindo um máximo de 1,5 euros.
Os custos com os Serviços Sociais ascenderam em 2011 a mais de 2,9 milhões
de euros. Este valor representou um decréscimo de 6,14% relativamente ao ano
anterior. Uma parcela de 19% deste montante é suportada pelos colaboradores
através de quotizações e do pagamento dos valores definidos para as refeições,
ocupação de tempos livres e consultas internas.
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.
Manteve-se o cumprimento das obrigações legais na área da medicina do trabalho, mediante a realização de consultas e de exames complementares.
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Consultas de medicina do trabalho:
424

348
274

3
Adm.

Períod.

IN

CM

Ocas.

268

0

1

Outro

Adm.

0
Períod.

Ocas.

Outro

Total

2010

2011

CM

3

275

182

0

0

220

175

0

IN

0

149

92

0

1

128

93

0

Total

3

424

274

0

1

348

268

0

Relativamente ao ano de 2010 verificou-se um aumento da taxa de frequência e
uma redução da taxa de gravidade dos acidentes de trabalho.
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.
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Diálogo
Parte interessada
Colaboradores
(1) A Comissão de trabalhadores é
um órgão consultivo do Conselho
de Administração
(2) Este canal de diálogo tem vindo
progressivamente a substituir as
deslocações de serviço
(3) De periodicidade anual.
(4) Disponíveis em permanência.
(5) De periodicidade bimestral.

Canais de diálogo
Comissão de trabalhadores e delegados sindicais (1)
Acordo de Empresa
Documentos institucionais (3)
Inquérito ao clima organizacional (3)
Canais de sugestão (4)
Conferências telefónicas (2)
Revista Matriz (5)
Relatórios (3)
Canal de participação de práticas indevidas (4)
Intranet (4)
Facebook (4)
Avaliação de desempenho e feedback (3)

Satisfação
O clima organizacional resulta das características organizacionais percecionadas
pelos colaboradores, sendo uma ferramenta fundamental para compreender os
fatores de potencial satisfação/insatisfação dos trabalhadores e, acima de tudo,
uma forma de melhorar o funcionamento da organização e o 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;
> Perspetivas de carreira.
Foram obtidas 391 respostas, correspondentes a 57% do universo inquirido, representativas de todas as faixas etárias, géneros, carreiras profissionais e áreas
da empresa.
Os resultados globais (ponderadas as médias obtidas em todas as dimensões)
permitem verificar a evolução positiva nos níveis globais de implicação organizacional, pois de uma média de 3,24 verificada em 2009 e 2010 passou-se para
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3,52 (numa escala de 1 a 5), significando que a generalidade dos colaboradores
apresenta hoje níveis de envolvimento superiores com a INCM.
Verificaram-se progressos positivos em cinco das sete dimensões analisadas:
«função», «comunicação», «condições de trabalho», «relação com a INCM» e
«perspetivas de carreira», importando destacar os crescimentos registados ao
nível da «comunicação» (+ 0,99 pontos face a 2010) e da «relação com a INCM»
(+ 0,66 pontos face a 2010). A dimensão «relação com colegas e chefias» desceu
0,09 pontos face a 2010 e a dimensão «remunerações e benefícios» que apresentou em 2011 o valor mais baixo observado desde que é feita esta avaliação, em
consequência da redução salarial aplicada às empresas do setor empresarial do
Estado.
Compromissos
Compromissos assumidos em 2010:

Medidas

Meta

Execução

Comentários

Implementar projeto Work Life Balance

2011

Implementar plano de igualdade de géneros

2011-2012

Implementar modelo de teletrabalho

2011

projeto adiado

Implementar horários flexíveis em algumas áreas da empresa

2011-2012

Manter o programa Ocupação de Tempos Livres, introduzindo melhorias nos
programas, designadamente novas ofertas

2011

•
•
•
•
•

Objetivo: Melhorar o equilíbrio família/trabalho

projeto adiado

Objetivo: Prestar apoio social aos trabalhadores (serviços sociais)
Aumentar o limite do adiantamento concedido por motivos pessoais, passando
a corresponder ao nível 11 da tabela salarial ao invés de ao nível 10

2011

•

Diminuir o prazo de carência de seis para três meses para os adiantamentos por
motivos pessoais

2011

•

Aumentar as comparticipações dos tickets infância para os colaboradores com
remunerações inferiores a € 1500

2011

•

Concretizar a segunda campanha de solidariedade «Um gesto uma causa»

2011

•

Objetivo: Apostar no desenvolvimento e na motivação pessoal e profissional dos colaboradores
Implementar projetos de formação e qualificação de forma a garantir:
- Participação de 80% dos colaboradores
- Média de 30 horas de formação e qualificação por colaborador

2011

•
•

projeto adiado
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Aumentar as habilitações literárias de 40 trabalhadores por via do Programa
Novas Oportunidades

2011

•

Rever o sistema de incentivos à autoformação

2011

Definir modelo de gestão de desempenho com base em objetivos

2011-2012

Desenvolver programa de reconhecimento (desempenho ou a colaboradores
chaves que se distinguiram por outro motivo)

2011

•
•
•

Implementar programa para avaliação do talento e potencial

2011

Implementar o Programa Zero Faltas

2011

Implementar projeto de ginástica laboral

2011

Implementar modelo «Responda e Ganhe»

2011

Passar a homenagear os colaboradores que completem 20 anos ao serviço da
INCM

2011

Conceder duas horas por mês por colaborador para dedicação a ações de
voluntariado

2011

•

Manter a bonificação do subsídio para livros para os melhores desempenhos
escolares

2011

•

Concretizar novas iniciativas para celebrar o Dia Saudável (31 de maio)

2011

Incluir consultas de nutricionismo nos postos médicos

2011

Concretizar de três em três meses uma promoção temática nos refeitórios

2011

Incentivar a participação em ações de solidariedade (selecionar uma instituição
para recolha de donativos na altura do Natal)

2011

•
•
•
•

Criar caixa de sugestões para matérias de gestão das pessoas, concretamente
para reforço da motivação

2011

•

Realizar inquérito ao clima organizacional, obtendo um resultado superior ao do
ano anterior

2011-2012

•

Obter um dos cinco primeiros lugares no prémio «Igualdade é qualidade»

2011

Posicionar a empresa nos 80 primeiros lugares no prémio «Melhores empresas
para trabalhar»

2011

•
•

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

2011

Legenda:
Concluído ou em implementação
dentro do prazo
Em processo de implementação
mas fora do prazo
Não implementado ou não
concluído

•
•
•

•
•
•
•
•

•

sem efeito
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Compromissos assumidos em 2011 para realização em 2012-2013:

Compromissos

Meta

Indicador

Aumentar rácio de colaboradores/chefias

2

N.º colaboradores/chefia

Aumentar o número de participantes nas
ações de formação e desenvolvimento

+ 10 pp.

Participantes/total dos
colaboradores

Aumentar a média de horas de formação
e qualificação por participante

+ 4h

Horas de formação participantes/
total de participantes

Aumentar o nível de comprometimento
interno

0,5%

Resultados da avaliação clima
organizacional

Criar modelo integrado de gestão
de competências e avaliação de
desempenho individual

N. a.

N. a.

Promover a criatividade na INCM,
contribuindo para aumentar a
motivação, espírito de colaboração e a
corresponsabilização

4/ano

N.º de sessões do BI (Banco de
Ideias)

Reduzir o número de dias perdidos de
acidentes no posto de trabalho

1,5 % face ao
ano de 2011

(N.º de dias úteis perdidos de
2011 no posto de trabalho/n.º
de trabalhadores da unidade
- n.º de dias úteis perdidos em
2011 no posto de trabalho /n.º de
trabalhadores da unidade) -1
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Para os clientes

Caracterização

N.º de clientes com vendas em 2011
Grupo Países

Portugal

N.º de clientes
UE

Resto
Europa

África

América

Ásia

Oceânia

Resto
Mundo

Moeda e Prod.
Metálicos
Organizações púb. e
privadas
Particulares

238

54

2

1

2

2 532

315

11

1

5

24 225

5

1

16

1 372

1

2

5

1

2 346

8

1

1

193

3

1

1

1

90

7

1

423

5

1

1
1

Gráfica
Organizações púb. e
privadas
Particulares

1

Pub. Oficiais
Organizações púb. e
privadas
Particulares

9

Editorial
Organizações púb. e
privadas
Particulares
Contrastarias
Organizações púb. e
privadas

10 335

7

1

1

Total

2010

3 164

3 139

298

310

2 866

2 829

25 629

25 558

24 248

24 835

1 381

723

2 564

2 796

2 365

2 607

199

189

535

501

98

167

437

334

10 335

10 185

10 335

10 185
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Área de negócio

Oferta

Clientes

Unidade Gráfica

Produtos e serviços gráficos,
maioritariamente duráveis, com
características de segurança
incorporadas e concebidos à
medida das necessidades dos
clientes.

Maioritariamente, cliente
institucional. Grande parte
dos clientes individuais
e organizacionais desta
área de negócio compra
produtos e serviços
definidos pelo cliente
institucional.

Unidade de Moeda e
Produtos Metálicos

Moedas correntes, moedas
de coleção e outros produtos
metálicos. São produtos duráveis,
especializados e com algumas
características preestabelecidas.

Cliente institucional.
Clientes individuais e
distribuidores.

Unidade de Publicações
Oficiais

Serviços

Cliente institucional.
Clientes organizacionais e
individuais.

Unidade Editorial

Livros

Cliente institucional.
Cliente individual.

Unidade de Contrastarias

Marcação de contraste e análises
laboratoriais

Cliente organizacional.
Cliente institucional.

Diálogo
(1) Abertas das 9 às 18 horas, de
segunda-feira a sexta-feira. A
loja do Porto está aberta das 9 às
19 horas de segunda-feira a sexta-feira e sábado, das 9 às 13 horas
(2) Disponíveis das 9 às 16 horas,
de segunda-feira a sexta-feira
(3) Disponível das 9 às 18 horas, de
segunda-feira a sexta-feira
(4) Anual
(5) Pontual
(6) Em permanência

Parte interessada
Clientes

Canais de diálogo
Rede de lojas (1)
Balcões das Contrastarias (2)
Gestores de produto e de clientes, através de contacto direto,
telefone ou e-mail (6)
Call center (3)
Comunicação de produto nos media (5)
Questionários de satisfação (4)
Estudos de qualidade do serviço (4)
Website www.incm.pt (6)
Facebook (6)
Consultas específicas (5)

Com o propósito permanente de alargarmos os canais de diálogo com os nossos
clientes, em 2011 disponibilizámos no site da INCM impressos online e informações sobre os serviços de matrículas e licenças que têm simplificado o contacto
dos clientes com a INCM.
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Satisfação
Com o objetivo de medir a satisfação dos clientes no que se refere à qualidade
dos produtos e serviços oferecidos, assim como conhecer a avaliação que fazem
sobre a empresa, foi efetuado o inquérito anual de satisfação a todos os clientes
que efetuaram compras de produtos ou serviços em 2011.
Em 2011, foi alargado o processo a todos os clientes das Contrastarias, do Porto e
de Lisboa, assim como aos clientes que utilizam os serviços de ensaios e análises
do laboratório da Unidade Gráfica.
Consultámos, por via eletrónica e postal, 35 036 clientes, tendo obtido uma taxa
de resposta de 7%.
Índice de Satisfação de Clientes
Grupo de clientes

2009

2010

2011

8

8,3

8,1

Clientes empresas nacionais

7,6

8,3

8,2

Clientes de selos brancos

7,9

8,4

8,1

Clientes particulares estrangeiros

8,1

8,1

8

Clientes empresas estrangeiras

8,3

7,8

7,4

8

8,3

8,1

Produtos gráficos

8,1

8,1

8,0

Livros INCM

7,2

8,1

8,1

Moeda e produtos metálicos
Clientes particulares nacionais

Global

Publicações oficiais
Anúncios

7,4

7,6

7,7

Assinaturas DRE

7,4

6,9

7,7

Global

7,4

7,1

7,7

Contrastarias

7,2

Laboratório UGF

8,3

Global INCM

7,6

7,8

7,9

O índice de satisfação foi calculado segundo a metodologia ECSI — European
Consumer Satisfaction Index, numa escala de 1 a 10 pontos, tendo o valor do
índice global da INCM atingido os 7,9 pontos.
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Compromissos assumidos em 2010:
Medidas

Meta

Execução

Comentários

Objetivo: Melhorar a qualidade dos produtos e serviços
Estudar continuamente o desenvolvimento de novos produtos, novas
tecnologias e novos processos

2011-2012



Fazer um levantamento junto dos clientes sobre os critérios de compra mais
valorizados

2011



Acompanhar os desenvolvimentos e aparecimento de novos processos e novos
produtos no mercado internacional

2011-2012



Divulgar junto das partes interessadas prioritárias o resultado da medição anual
da satisfação do cliente, bem como as medidas que este desencadeou, ajustando
o detalhe da informação ao público-alvo

2011



Melhorar o sistema de gestão da qualidade, para reduzir as reclamações e o
tempo de tratamento e resposta às mesmas

2011-2012



Sustentar a oferta de moedas comemorativas ao mercado suportadas em
análises de mercado e dos critérios de opção de compra

2011



Emitir moeda comemorativa de Fernão Mendes Pinto, Padre António Vieira,
Capelo e Ivens, Pupilos do Exército, Paisagem Cultural da Ilha do Pico e a
moeda
«O Português», de D. Manuel I

2011



Promover exposições temáticas de medalhas e moedas

2011



Editar obras relevantes da cultura e do pensamento português, com especial
relevância para as edições críticas de autores portugueses

2011-2012



Editar os clássicos portugueses em edições acessíveis

2011-2012



Alargar o âmbito da oferta editorial chegando a novos perfis sociodemográficos

2011-2012



Disponibilizar obras editadas pela INCM a bibliotecas públicas e escolares

2011-2012



Criar o kit literatura portuguesa, a divulgar nos países de língua portuguesa e
nas comunidades portuguesas no estrangeiro

2011-2012



Realizar parcerias com instituições públicas no domínio da cultura,
nomeadamente museus, com vista à divulgação do seu património (edição de
catálogos, revistas e obras de ensaio e reflexão)

2011-2012



Participar ativamente na divulgação do Fado como Património da Humanidade.
Ser, em Portugal, a «editora do Fado»

2011-2012



Participar ativamente na promoção do turismo cultural, nomeadamente
através da publicação de edições que divulguem os destinos «Património da
Humanidade». Este trabalho deverá ser realizado em articulação com o Turismo
de Portugal.

2011-2012



2011-2012



em curso

em curso

Objetivo: Melhorar a satisfação do cliente

Objetivo: Promover a divulgação histórica e cultural

Objetivo: Apostar em processos de segurança física e lógica
Estabelecer parcerias estratégicas com centros de competência nacionais e
universidades

em curso a finalização
do projeto

projeto adiado
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Certificar os processos de acordo com a norma 27001 – sistemas de gestão de
segurança da informação

2012



em curso

Certificar a personalização EMV, pela Visa

1.º S 2011



Cumprir os SLA contratados para a personalização dos documentos de
identificação

2011-2012



Definir modelo de gestão do risco e plano de continuidade de negócios

2011-2012



Avaliar, catalogar e fotografar o espólio numismático da empresa

2011-2012



em curso

Avaliar as condições necessárias à reabertura do Museu da Moeda e da Medalha

2011



em estudo

Criar site para o Museu, permitindo a visita virtual ao mesmo

2011



em estudo

Objetivo: Responder adequadamente às prestações de serviços públicos
cumprido para quase
todos os produtos

Objetivo: Valorizar o património numismático e a medalhística

Legenda:
Concluído ou em implementação
dentro do prazo
Em processo de implementação
mas fora do prazo
Não implementado ou não
concluído

•
•
•
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Compromissos assumidos em 2011 para implementação em 2012-2013:
Compromissos

Meta

Indicador

Alargar a carteira de clientes

Superior a quatro novos
clientes/mês

Clientes novos contactados

Cumprir os prazos e
emissões previstos no Plano
Numismático

Lançamento de todas as
moedas autorizadas

Datas de lançamento

Qualificar o processo produtivo
de cartões com chip-dual
interface

Junho

Plano de ação

Desenvolver processos de
utilização de novos formatos
e/ou materiais na produção de
moedas de coleção

Processo testado com
resultados fabris positivos
até 2013

Criação de nova hierarquia de
produto

Distribuição e venda das
publicações dos polos
editoriais universitários em
formato eletrónico

Iniciar o processo de edição
eletrónica de trabalhos
editoriais universitários

Concretização em 2013

Iniciar processo de marcação
de artefactos de metais
preciosos a laser

Janeiro de 2012

Realização

Melhorar o indicador de prazos
de entrega aos clientes de
produtos gráficos

95%

[ (Quantidade total
entregue dentro do prazo) /
(Quantidade total de produtos
entregues)]*100

Melhorar o prazo de resolução
de reclamações

5 dias

Datas de abertura e de
resolução

Avaliar a imagem das edições
da INCM junto de clientes
finais

7 em 10

Respostas a questionário
(ponto a incluir no
questionário de satisfação)

Melhorar o tempo médio de
atendimento, nos períodos de
maior afluxo, nas Contrastarias

<25min.

Tempo de atendimento nos
períodos das 9 às 10 horas e
das 15 às 16 horas

Melhorar a qualidade do
serviço do laboratório das
Contrastarias

Tempo retenção no
Laboratório:
<2 dias

Urgente por metal

<5 dias

Normal por metal

Melhorar o desempenho do
centro de atendimento ao
cliente (call center)

95%

N.º de solicitações
tratadas/n.º de solicitações
apresentadas

Ajustar os espaços de
acolhimento, receção e
prestação de serviços a
clientes e a parceiros à nova
imagem de marca da empresa

100%

Cumprimento dos prazos
definidos para projeto
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Assumir um novo modelo de
gestão das lojas

1.º semestre de 2012

N. a.

Dotar os laboratórios com
capacidade para afinar barras

Junho de 2012

N. a.

Melhorar a capacidade de
realização de fundições em
barra

Dezembro 2012

N. a.

Dotar os laboratórios com
capacidade de realizar ensaios
de libertação de níquel

Dezembro 2012

N. a.

Promover edições jurídicas
em parceria com entidades
públicas

5/ano

Edições

Apostar num plano editorial
mais diversificado variando
entre coleções assumidamente
mais pop. e outras com um
perfil mais institucional

Aumentar o n.º de projetos
editoriais mais abrangentes
sem abandonar o perfil
institucional

Aparecimento de novas áreas
temáticas no catálogo da
INCM
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Caracterização
Compras por origem dos fornecedores
Em milhares de euros

Nota — Entenda-se fornecedores
nacionais como fornecedores
locais.

2010

2011

Percentagem

Fornecedores nacionais

22 632

20 972

61,32%

Fornecedores intracomunitários

16 080

12 136

Fornecedores de outras origens

2 127

1 093

40 839

34 202

Total

38,68%

Os processos de compras da INCM são regulados pelo Sistema Nacional de
Compras Públicas (SNCP), pelo que as contratações são feitas ao abrigo dos
acordos quadro celebrados pela Autoridade Nacional de Compras Públicas
(ANCP), entidade responsável pela sua gestão.
Os contratos celebrados em 2011 não continham cláusulas específicas sobre a
salvaguarda dos direitos humanos nem foram auditados fornecedores relativamente a este tema.
Apesar de a INCM não ter fornecedores para os quais é a única cliente, existe um
conjunto significativo de pessoas, colaboradores de fornecedores, que trabalham
em exclusivo para a INCM.
Serviços

Edifícios

Total

Casa da Moeda

Imprensa
Nacional

F. Manuel de
Melo

Serviço de limpeza

31

23

10

2

1

67

Serviço de vigilância

13

13

4

6

2

38

Serviço de refeitório

13

9

Serviço nos postos clínicos

2

Serviço trabalho temporário
Total
nota — Número de pessoas a
trabalhar exclusivamente para a
INCM, em 31 de dezembro de 2011.

59

Contrastaria
Porto

Contrastaria
Gondomar

22

1

3

6

6

52

14

8

3

136

página 72

INCM imprensa nacional-casa da moeda

Diálogo
Parte interessada
Fornecedores

(1) Pontual
(2) Em permanência
(3) Anual
(4) De terça-feira a quinta-feira,
das 14 às 17 horas

Canais de diálogo
Compradores da Direção de Compras, através de contacto direto, telefone
ou e-mail (2)
Consultas específicas (1)
Formulários de avaliação de fornecedores (3)
Requisitantes internos, através de contacto direto, telefone ou e-mail (1)
Laboratórios da INCM, através de contacto direto, telefone ou e-mail (1)
Área de recursos humanos (fornecedores de serviços de formação e saúde),
através de contacto direto, telefone ou e-mail(1)
Linha de atendimento a fornecedores para assuntos de faturação
e pagamento (4)
Website www.incm.pt (2)
Plataforma eletrónica de compras — Vortal (2)

Compromissos
Compromissos assumidos em 2010:

Medidas

Meta

Execução

Comentários

Objetivo: Incentivar o procurement sustentável
Intensificar a introdução de critérios ecológicos nos vários e novos concursos
públicos de prestação de serviços a desenvolver em 2011 (limpeza, printing,
serviços de refeitório,…)

2011-2012



Não houve concursos públicos em
2011

Avaliar e reformular a aquisição de chapas térmicas, por uma eventual substituição por material equivalente com menor utilização de produtos químicos
na revelação e diminuição do consumo de energia pela utilização do forno de
queima

2011-2012



Testes em curso

Legenda:

• Concluído ou em implementação
dentro do prazo
• Em processo de implementação
mas fora do prazo
• Não implementado ou não
concluído

Compromissos assumidos em 2011 para implementação em 2012-2013:
Compromissos

Meta

Intensificar a introdução de critérios 40%
ecológicos nos novos concursos
públicos de prestação de serviços

Indicador
(número de concursos públicos com
critérios ecológicos lançados em 2012/
número de concursos públicos lançados
em 2012) µ 100
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Como já vem sendo hábito, a INCM privilegia o apoio a causas na área da educação e da intervenção cultural e científica, em atividades associadas à sua missão.
Iniciativas
Contributo para iniciativas de apoio à comunidade em 2011:
Em milhares de euros
Monetário
Educação

Total por natureza

240

240

Cultura

3,00

66,9

69,9

Saúde

0,8

1,7

2,5

3,50

0,3

Bem-estar social
Nota — Os contributos em espécie
são livros (maioritariamente) e
produtos gráficos.

Em espécie

Comunidade local

0,5

Total por forma

7,8

3,8
0,5

308,9

316,7

Neste âmbito, realizou-se em 2011 um conjunto de iniciativas, das quais
destacamos:
> Apetrechamento de bibliotecas nacionais com livros da INCM;
> Continuação do apoio às causas promovidas pelas associações Cais através da
oferta de cartões de vendedor;
> Apoio à causa promovida pelo Banco Alimentar contra a Fome através da comercialização de «Uma moeda contra a fome». De registar que esta moeda está
inserida na coleção sobre o tema geral «Uma moeda uma causa», em que parte
dos proveitos obtidos pela venda desta moeda é atribuída a instituições e entidades de solidariedade;
> Apoio ao Grande Prémio Romance e Novela da Associação Portuguesa de
Escritores/Ministério da Cultura;
> Patrocínio do prémio literário Ruy Cinatti para escritores de Timor-Leste, uma
iniciativa que contou com o apoio da Embaixada Portuguesa em Díli;
> Apoio ao Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da INCM;
> Apoio à Associação dos Reformados da INCM;
> Continuação do programa de acolhimento de escolas com o objetivo de proporcionar visitas de estudo ao processo de produção da moeda. Entre maio e
dezembro de 2011, realizaram-se 12 visitas de estudo. Até maio, a amoedação
esteve em obras, pelo que não foi possível efetuar nenhuma visita;
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> Protocolo com o Agrupamento de Escolas de Pedro de Santarém no âmbito da
iniciativa Aprender e Inovar com Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC), uma iniciativa promovida pelo Ministério da Educação que visa a promoção da utilização educativa das TIC com vista à melhoria das aprendizagens dos
alunos. As características pedagógicas e tecnológicas do projeto suscitaram o
interesse pela INCM, que dispõe de um vasto repositório documental referente à
sua atividade e à História de Portugal, bem como uma vasta coleção de moedas
e medalhas que podem constituir um pretexto para revisitar períodos e acontecimentos importantes da história do País.

Diálogo

(1) Pontual
(2) De segunda-feira a sexta-feira,
das 9 horas e 30 minutos às
12 horas e 45 minutos e das
14 horas às 16 horas e 15 minutos
(3) Disponível em permanência

Parte interessada
Comunidade

Canais de diálogo
Apoio em iniciativas (1)
Participação em grupos de trabalho (1)
Biblioteca (2)
Website www.incm.pt (3)
Facebook (3)

Parcerias
De destacar, em 2011, as seguintes ações:
Foram desenvolvidos contactos com empresas congéneres estrangeiras com o
propósito de permuta de experiência entre equipas técnicas e assistência técnica
mútua. Esta experiência permitiu resolver problemas técnicos de parte a parte.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011 O valor da segurança

página 75

A participação da INCM na associação Centro Europeu das Empresas Públicas —
Portugal que tem como propósito a realização de ações de informação, formação
e debate sobre temas de indiscutível interesse e oportunidade para os associados,
bem como a elaboração de estudos e pareceres.
Para levar a cabo essas atribuições, tem o CEEP constituídos, desde 2010, três
grupos de trabalho, cujos membros são representantes dos associados e que se
encontram a refletir sobre «A responsabilidade social das empresas», «A crise,
as reestruturações, a gestão da mudança e a importância do diálogo social» e a
«Formação profissional».
A INCM encontra-se representada em dois grupos: responsabilidade social e crise. Para além disto, integra e partilha com a CARRIS a coordenação do GCASS
— Grupo Coordenador da Área de Assuntos Sociais —, o qual tem por missão,
além de incentivar/apoiar o trabalho dos grupos supra mencionados, promover a
realização de reuniões plenárias dos associados nas diversas empresas, nas quais
são debatidos temas propostos pelo grupo coordenador de indiscutível atualidade e interesse para os associados.
Acresce que a INCM foi eleita, por um período de três anos, para integrar a Comissão Coordenadora, órgão consultivo do Conselho Diretivo do CEEP Portugal,
tendo a seu cargo a área dos assuntos sociais.
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Compromissos
Compromissos assumidos em 2010:
Medidas

Meta

Execução

Comentários

Objetivo: Apoiar causas externas
Desenvolver parcerias com escolas para disponibilização de material de estudo e
acolhimento de visitas de estudo

2011-2012



em curso

Implementar um programa dirigido às escolas, de apoio ao conhecimento da
numismática e, por sua via, da história e cultura de Portugal, junto dos jovens,
usando fundamentalmente o meio web

2011-2012



em estudo

Acolher e enquadrar as visitas das escolas ao processo de produção de moeda

2011-2012



Emitir a moeda «Uma moeda uma causa», de apoio a uma entidade de
solidariedade que apoia crianças e jovens no acesso ao ensino

2012



Apoiar entidades que apoiam a difusão da medalha e da numismática, como a
Bienal da Medalha do Seixal e a FIDEM

2012



Atribuir o prémio para os jovens artistas no âmbito da Bienal de Medalha do
Seixal

2012



Editar a medalha vencedora do concurso a realizar entre os alunos e membros da
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa

2011-2012



Disponibilizar programas de investigação e estágios de gravura numismática a
alunos da FBAUL, no âmbito do protocolo com a Faculdade

2011-2012



Realizar exposições temáticas sobre medalhas e moedas

2011-2012



Instituir prémios literários para escritores de países de língua portuguesa a serem
atribuídos nos seus países de origem (em articulação com o MNE)

2011-2012



Apoiar a Academia das Ciências através da publicação dos seus trabalhos e atas

2011-2012



Apoiar encontros científicos e profissionais de entidades com responsabilidades
no âmbito da promoção da língua e cultura portuguesas. Apoios financeiros e
publicação de atas e outras edições

2011-2012



Legenda:
Concluído ou em implementação
dentro do prazo
Em processo de implementação
mas fora do prazo
Não implementado ou não
concluído

•
•
•

reinício do projeto
a aguardar por
oportunidade

Bienal do Seixal
adiada

em curso
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Compromissos assumidos em 2011 para realização em 2012-2013:
Compromissos

Meta

Indicador

Auscultar as partes interessadas relativamente ao desempenho sustentável da
empresa e à sua marca

Fevereiro de
2012

N. a.

Aumentar o nível de comunicação externa da empresa nos órgãos de comunicação social

5%

N.º de referências à INCM nos OCS
no período n/n.º de referências à
INCM nos OCS no período n-1

Informatizar para melhorar a disponibilização do acesso às fontes documentais e
bibliográficas da empresa

2012 e 2013

N. a.

Estabelecer parcerias com entidades e
centros de competência que desenvolvem atividades no âmbito da missão da
INCM, em que se justifique a colaboração ou envolvimento da empresa

100%

Retorno para a INCM e para o
parceiro/retorno esperado

AMBIENTE
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AMBIENTE

Política ambiental

No contexto da responsabilidade ambiental e no seguimento das orientações
estratégicas do Governo, a INCM está consciente de que o ambiente é um dos
pilares da sua sustentabilidade. Por esta razão, tem implementado o Sistema de
Gestão Ambiental de acordo com a norma NP EN ISO 14001:2004, que visa a
aplicação das melhores práticas ambientais nas suas atividades, desde a utilização dos recursos naturais até ao adequado destino final. Concretamente, através
do seu Sistema de Gestão Ambiental, estabelece os princípios que orientam a
atuação ambiental ao longo da cadeia de valor, através:
> Da aplicação das melhores práticas ambientais na prevenção da poluição, através da minimização de consumos de recursos, em especial dos recursos hídricos,
os quais também induziram a uma redução de efluentes líquidos;
> Do cumprimento dos parâmetros legais dos seus efluentes gasosos e líquidos,
apontando sempre para a sua redução, através de alterações dos seus processos
fabris e da introdução de novas técnicas e equipamentos. Os novos meios utilizam produtos mais amigos do ambiente e induziram à eliminação ou a uma
redução bastante significativa de produtos químicos (não amigos do ambiente),
até então utilizados;
> Da promoção anual da identificação dos aspetos ambientais e respetivos impactes associados, eliminando um impacte ambiental significativo do nível III
para não significativo do nível I. Para cada atividade, são identificados os aspetos
ambientais associados, de acordo com a metodologia de identificação e avaliação dos aspetos ambientais. Os aspetos ambientais significativos são objeto de
controlo com a aplicação de procedimentos operacionais e definição de medidas
a realizar pela INCM. Os principais aspetos ambientais significativos identificados são os consumos de água e energia e a produção de resíduos perigosos;
> Da identificação e substituição dos sistemas e equipamentos, sempre que possível, com classes de eficiência energética menores para as mais elevadas, impulsionando ativamente as medidas aprovadas no Acordo de Racionalização Energética. Em 2011, foram instaladas iluminárias novas e substituídos equipamentos
AVAC por outros mais eficientes;
> Da manutenção da certificação energética do edifício administrativo e melhoria da mesma. Em 2011, foram substituídos seis equipamentos individuais de ar
condicionado por um equipamento centralizado — VRV, de alta eficiência;
> Do cumprimento dos diplomas legais ambientais aplicáveis, o que se evidencia
pela inexistência de coimas ambientais;
> Da monitorização dos refugos e resíduos por forma a garantir que o seu destino
final em primeiro lugar é a reciclagem, em prol da eliminação, quando possível;
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> Dos seus fornecedores de tratamento de refugos e resíduos, que devem satisfazer os requisitos legais e as adequadas práticas ambientais, assim como disponibilizar atempadamente a documentação ambiental requerida pelas entidades
oficiais atualizada;
> Da realização de campanhas de sensibilização e formação interna a todos os
colaboradores e aos seus principais parceiros;
> Da divulgação e celebração das boas práticas ambientais da INCM com os seus
fornecedores;
> Da realização da avaliação anual das competências ambientais dos prestadores
de serviços mais relevantes que executam atividades nas nossas instalações;
> Da resposta às partes interessadas, sobretudo às sugestões, pedidos de esclarecimentos e reclamações;
> Da dinamização e avaliação periódica do seu sistema, através de auditorias
internas a todas as áreas, pelo menos uma vez por ano, e de relatórios de monitorização e divulgação dos seus indicadores ambientais quadrimestrais. Todos
estes elementos e ferramentas permitem identificar melhorias e potenciar o seu
desempenho ambiental ao longo dos anos.
A concretização destes princípios está estabelecida nos objetivos estratégicos.
Esta certificação ambiental da empresa foi a resposta encontrada para que a
empresa seja capaz de responder aos desafios e aos riscos em que incorre em
consequência das alterações climáticas. De acordo com a ISO 14001, estão identificados todos os impactes ambientais, diretos e indiretos, resultantes das atividades da INCM e são monitorizados anualmente. Para maior detalhe poderá ser
consultada a política ambiental no Manual das Certificações em www.incm.pt.

Produção e consumo
de matérias-primas
e subsidiárias

Foi realizado um levantamento das quantidades totais e pesos totais dos produtos produzidos na INCM e verificou-se que houve uma diminuição de 18 % no
número de unidades produzidas e de 56 % no peso de produto produzido. Esta
análise é importante e particularmente complexa devido à sua variabilidade, uma
vez que depende das exigências do cliente e quantidades produzidas.
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Quantidades totais e pesos totais de produtos produzidos em 2010 e 2011 na IN
e na CM:
2010 Quantidades
Unitário

Total INCM

1 230 632 150

2011 Quantidades

Tonelada

5 957

Unitário

Tonelada

1 009 973 815

2 610

2011 vs 2010
Unidades
(percentagem
e unidades)

Peso
(percentagem
e toneladas)

- 18%

- 56%

- 220 658 335

- 3 347

Tendência

Unidades

Peso

< 2010

< 2010

Devido à diversidade de produtos que a INCM produz, existe uma grande variedade de matérias-primas e subsidiárias. De modo a estabelecer um indicador
para avaliar a quantidade de desperdício, realizou-se uma relação entre matéria-prima consumida e produto acabado nos anos de 2010 e 2011.
Quantidades em quilogramas de matérias-primas consumidas em 2010 e 2011
na INCM e relação com quantidades em quilogramas de produtos produzidos:
Quantidade de produtos

Quantidade de matérias-primas e
subsidiárias consumidas

Quantidade de produtos por matérias-primas
e subsidiárias consumidas

2010

2011

2010

2011

2010

2011

5 957 051

2 610 463

3 369 482

3 270 131

1,76

0,80

Dado o caráter predominantemente gráfico da atividade, o grupo de matérias-primas papel/cartão assume especial importância pelo que a análise sobre os
materiais reciclados recaiu sobre este grupo.
Quantidades de matérias-primas de reciclagem do grupo de mercadorias papel:
2010
Peso total
Peso dos reciclados
Número de artigos em 2010

2011
1 023 958,68
87 114,57
59

Peso total
Peso dos reciclados
Número de artigos em 2011

963 224,05
78 127,90
84

Número de artigos reciclados em 2010

3

Número de artigos reciclados em 2011

2

Percentagem sobre número de artigos

5,1

Percentagem sobre número de artigos

2,4

Percentagem sobre peso total

8,508

Percentagem sobre peso total

8,111
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No ano de 2011, embora com um desvio pouco significativo, incorporaram-se menos matérias-primas provenientes de materiais reciclados na produção.
O desvio foi influenciado pela desmaterialização de alguns produtos, conforme
estratégia da empresa.

Consumo de água

Água

A água consumida em todos os edifícios é proveniente do abastecimento público, garantido por empresas públicas ou serviços municipais. Este recurso é
utilizado principalmente nos refeitórios, instalações sanitárias, banhos, limpeza
das instalações, sistema de rega dos espaços verdes (somente nos edifícios da
Casa da Moeda e da Contrastaria do Porto) e, com menor incidência, no processo
produtivo.
Em 2011, o consumo de água global foi de cerca de 23 332 m3, representando
uma diminuição de 14 % face a 2010.

2010

2011

Grupo Desportivo
Loja do Porto
Loja de Coimbra
Loja Filipa de Vilhena
Armazém de Sacavém
Contrastaria do Porto
Posto de Gondomar
Manuel de Melo
Imprensa Nacional

Consumo de água (metros cúbicos)
nos vários edifícios

Casa da Moeda
0

5000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Casa da
Moeda

Imprensa
Nacional

Manuel
de Melo

Contrastaria
do Porto

Posto de
Gondomar

Armazém
de Sacavém

Loja Filipa
de Vilhena

Loja de
Coimbra

Loja do
Porto

Grupo
Desportivo

2010

16 266

8674

781

830

160

177

36

83

149

61

2011

13 696

7426

830

704

166

113

61

126

122

88
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Durante o ano de 2011, houve uma preocupação generalizada em reduzir o consumo de água, através de ações de sensibilização e de investimentos. Destaca-se,
no edifício da Casa da Moeda, a colocação de uma válvula redutora de caudal,
tendo esta otimizado o consumo. De referir ainda que 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.
Consumos de água (metros
cúbicos) mensais do edifício
da Casa da Moeda

1601
1420
1260
1114

1255 1247

1350
1101

1085

1552

1491

1437
1219

1165

1166

1115

1419
1068

1397
1042

1298

1274

1039
846

Jan
2011

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

893

844
768
651 640

667

631 640

2011

Fev
2010

Mar

Abr

586

Mai

838

811

727

675

573

Jan

Dez

2010

Consumos de água (metros
cúbicos) mensais do edifício
da Imprensa Nacional

682 701

Nov

Jun

714
600

Jul

567

Ago

574

582

617

604
515

Set

Out

Nov

Dez
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Em 2011, refez-se a metodologia de cálculo do consumo de água por trabalhador,
uma vez que no passado não se incluía o número de colaboradores externos que
utilizavam diariamente as nossas instalações, nomeadamente as empresas de
limpeza, de segurança e de catering e a PSP.
Consumo de água (metros cúbicos) em 2010 e 2011 por colaborador nos diferentes edifícios da INCM — variação de consumo entre 2010 e 2011:
Consumo
(metros cúbicos)
Local
Casa da Moeda

Número de
trabalhadores (*)

Consumo (metros
cúbicos) por trabalhador

2010

2011

2010

2011

2010

2011

16 266

13 696

497

494

33

28

2011 vs 2010

Tendência

- 15 %
- 5 m3/trabalhador

Imprensa Nacional

8 674

7 426

214

203

41

37

- 10%
- 4 m3/trabalhador

Manuel de Melo

781

830

40

40

20

21

+6%
+ 1 m /trabalhador
3

Posto de Gondomar

160

166

26

26

6

6

+4%
0 m /trabalhador
3

Contrastaria do Porto

830

704

44

41

19

17

-9%
- 2 m /trabalhador
3

Armazém de Sacavém

177

113

5

4

35

28

- 20 %
- 7 m3/trabalhador

Loja Filipa de Vilhena

36

61

4

3

9

20

+ 123%
+ 11 m3/trabalhador

Loja de Coimbra

83

126

5

4

17

31

+ 88 %
+ 15 m /trabalhador
3

Loja do Porto

149

122

8

8

19

15

- 18 %
- 3 m /trabalhador
3

Grupo Desportivo
Total

61

88

0

0

0

0

27 218

23 332

843

823

32

28

Não foi possível
aplicar o indicador
- 12 %
- 4 m /trabalhador
3

(*) Inclui os pré-desligados,
administradores e empresas
externas que permanecem nas
instalações.

—
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A análise global revela um desempenho positivo. Contudo, verificou-se um aumento, face a 2010, nas lojas Filipa de Vilhena e de Coimbra. Continuar-se-á,
por isso, a desenvolver ações de sensibilização com o objetivo de promover a
racionalização de água.

Águas residuais
As medidas de gestão dos efluentes líquidos produzidos impõem a monitorização regular dos mesmos, através de análises laboratoriais, em laboratórios acreditados.
O controlo dos efluentes líquidos somente se aplica aos edifícios industriais
(Casa da Moeda e Imprensa Nacional). Estes são monitorizados anualmente de
acordo com edital da Câmara Municipal de Lisboa (edital n.º 156/91). A tabela
abaixo inclui os resultados dos parâmetros monitorizados por licença de autorização de descarga de efluentes industriais:
Parâmetros analisados no edifício da Imprensa Nacional:
Parâmetros
CBO5 mg/l O2

2010

2011

Sem valor definido

100

250

Chumbo (mg/l)

≤ 2,0

0,009

0,3

Cobre (mg/l)

≤ 5,0

< 0,05

0,05

CQO (mg/l O2)

Sem valor definido

410

520

≤ 5,0

< 0,13

0,13

Fenóis (mg/l)

≤ 30

0,1

4,7

Hidrocarbonetos totais (mg/l)

≤ 60

5,1

7,1

Óleos e gorduras (mg/l)

≤ 150

14

50

pH (escala de Sörensen)

≥ 5,5 e ≤ 9,5

7

7,4

≤ 5,0

0,004

0,1

Sólidos em suspensão (mg/l)

≤ 1 000

48

220

Sulfatos (mg/l)

≤ 1 000

48

30

Sulfuretos (mg/l)

≤ 2,0

0,02

0,02

Temperatura (°C)

≤ 40

25/25

26/26

Zinco (mg/l)

≤ 5,0

0,11

0,75

Crómio total (mg/l)

Prata (mg/l)

(*) Edital n.º 156/91, da
Câmara Municipal de Lisboa, e
recomendações da CML.
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Parâmetros analisados no edifício da Casa da Moeda:

Valor limite (*)

2010
Ponto 1

Ponto 2

2011
Ponto 1

Ponto 2

Arsénio (mg/l)

≤ 2,0

< 0,010

< 0,010

0,01

0,01

Cádmio (mg/l)

≤ 1,0

< 0,05

< 0,05

0,05

0,05

CBO5 (mg/l O2)

Sem valor definido

560

180

95

190

Chumbo (mg/l)

≤ 2,0

0,017

< 0,3

0,3

0,3

Cianetos (mg/l)

≤ 1,0

< 0,015

< 0,015

0,01

0,01

Cobre (mg/l)

≤ 5,0

0,093

0,3

0,05

0,11

Sem valor definido

1 300

490

120

500

Crómio VI (mg/l)

≤ 0,4

< 0,04

< 0,04

0,04

0,04

Crómio total (mg/l)

≤ 5,0

< 0,26

< 0,26

0,13

0,13

Parâmetros

CQO (mg/l O2)

Detergentes (mg/l)

≤ 50

1,2

0,61

0,36

0,34

Fenóis (mg/l)

≤ 30

0,1

< 0,001

4,4

1,3

Mercúrio (mg/l)

≤ 0,2

< 0,010

< 0,010

0,001

0,001

Níquel (mg/l)

≤ 5,0

< 0,30

0,022

0,3

0,3

Óleos minerais (mg/l)

≤ 60

31

13

4,3

6,6

≤ 150

63

37

10

17

≥ 5,5 e ≤ 9,5

7,3

7,7

7,5

7,8

≤ 5,0

< 0,005

0,041 7

0,004

0,004

Sólidos em suspensão (mg/l)

≤ 1 000

460

250

81

140

Sulfatos (mg/l)

≤ 1 000

84

86

38

310

Óleos e gorduras (mg/l)
pH (Escala de Sörensen)
Prata (mg/l)

Sulfuretos (mg/l)

≤ 2,0

0,02

< 0,02

0,04

0,04

Temperatura (°C)

≤ 40

21/19

24/22

14/14

14/14

Sem valor definido

19,7

18,8

-

-

Temperatura do pH (°C)
Total de metais (mg/l)

≤ 10

0,75

0,64

0,11

0,32

Zinco (mg/l)

≤ 5,0

0,64

0,3

0,11

0,32

(*) Edital n.º 156/91, da Câmara
Municipal de Lisboa.
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As fontes de energia utilizadas na INCM são as seguintes:
> Elétrica;
> Gás natural;
> Gasóleo;
> Solar.
A energia elétrica é responsável por grande parte do consumo da INCM (92 %),
sendo utilizada nas diversas atividades afetas aos seus edifícios industriais e de
serviços.
O aquecimento de águas sanitárias na Casa da Moeda é feito, em parte, através
da energia solar.
O consumo de gasóleo resulta essencialmente da frota da INCM.
Energia

Nota — Os valores de gás natural
de 2010 no presente relatório são
valores reais. O relatório de 2010
incluiu estimativas em alguns
edifícios.

No ano de 2011, houve um decréscimo de 1382 GJ em termos gerais de energia
elétrica.
Consumo de energia em 2010 e 2011 nos diferentes edifícios da INCM:
Eletricidade
(megawatts/hora)

Local

2010

2011

Casa da Moeda

4 718

Imprensa Nacional

2 156

Manuel de Melo
Contrastaria do Porto
Posto de Gondomar

Gás natural
(metros cúbicos)

Gasóleo (litros)

Gasolina (litros)

2010

2011

2010

2011

2010

2011

4 603

19 474

16 287

29 174

29 832

195

-

1 955

14 348

13 321

-

-

-

-

104

90

-

-

1 032

1 209

-

-

236

197

-

-

1 282

860

-

-

60

63

-

-

-

-

-

-

Loja do Porto

23

25

-

-

378

91

-

-

Loja Filipa de Vilhena

26

26

-

-

-

-

-

-

Loja de Coimbra

21

16

-

-

1 151

748

-

-

Armazém de Sacavém

59

44

-

-

-

-

-

-

3

3

0

0

-

-

-

-

Grupo Desportivo
Total INCM

7 407

7 023

33 822

29 608

33 017

32 739

195

-

Total GJ (*)

26 665

25 283

1 282

1 122

1 194

1 184

7

-

Tendências
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Os edifícios que contribuíram para esta diminuição de consumo foram os da
Casa da Moeda e da Imprensa Nacional.
29 148
26 665

Consumo de energia (gigajoules)
em 2010 e 2011 na INCM

27 589

25 283

Eletricidade
2010

1 282 1 122

1 194 1 184

Gás natural

Gasóleo

7

0
Gasolina

Total (GJ)

2011

O consumo de energia total por valor acrescentado bruto (VAB) da INCM aumentou 9 % face ao ano de 2010, por força da diminuição do VAB.

0,590

Consumo total de energia (GJ/k¤)
na INCM nos anos de 2010 e 2011

2010

0,643

2011

As emissões de gases com efeito de estufa (GEE) da INCM, que incluem o dióxido de carbono (CO2), têm vindo a diminuir devido aos progressos no desenvolvimento da capacidade de produção de energia a partir de fontes renováveis do
sistema elétrico nacional.
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0,35436

0,22707

Evolução anual das emissões de
tCO2/MWh (dados retirados da EDP
Serviço Universal)

2009

0,22274

2011

2010

tCO2e/MWh

A INCM diminuiu as suas emissões de GEE em cerca de 7 % em 2011 (correspondentes a 129 tCO2e). Esta redução deveu-se à diminuição no consumo de energia
elétrica na INCM, contribuindo também para esta redução a origem da energia
comercializada pela EDP Serviço Universal.

1 853

1 724

Comparativo entre as emissões de
GEE (ton CO2E) provenientes das
atividades da INCM

2010

2011

tCO2e/MWh

Gás natural
O gás natural é um recurso utilizado no aquecimento de águas sanitárias e na
confeção de alimentos nos refeitórios, sendo apenas consumido nos edifícios da
Casa da Moeda e da Imprensa Nacional. Em 2011, desativou-se o contador do
Grupo Desportivo, uma vez que o equipamento existente para o aquecimento de
águas foi substituído por uma caldeira elétrica.
Da análise comparativa ao número global de refeições servidas nos refeitórios
anualmente verificou-se uma diminuição no consumo de gás natural de 12 % em
relação ao ano de 2010, apesar de o número de refeições ter aumentado.
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Consumo de gás (metros cúbicos),
refeições servidas e relação entre
o consumo e as refeições em 2010
e 2011 dos edifícios da Casa da
Moeda e da Imprensa Nacional
Consumo (m3)

Local
Casa da Moeda

Refeições

Consumo por
refeição (m3)

2010

2011

2010

2011

2010

2011

19 474

16 287

101 110

103 967

0,19

0,16

Percentagem e
metros cúbicos
por refeição

Tendência de
consumo de gás
por refeição

2011 vs 2010

2011 vs 2010

- 16 %
- 0,03 m3/refeição

Imprensa Nacional

14 348

13 321

43 567

42 588

0,33

0,31

-7%
- 0,02 m /refeição
3

Total

33 822

29 608

144 677

146 555

0,23

0,20

- 12 %
- 0,03 m /refeição
3

Combustíveis
A frota da INCM é constituída por 17 viaturas para utilização pessoal, 6 viaturas para utilização da equipa comercial e 5 viaturas de transporte de produtos,
num total de 28 viaturas, com uma média etária de 6 anos. Apesar da reduzida
dimensão da frota, uma vez que a distribuição dos produtos é feita por terceiros, a INCM tem procurado privilegiar critérios de escolha para os seus veículos
como os níveis de ruído que produzem, os níveis de CO2 que emitem e o nível
de consumo de combustível. Contudo, ainda não foi possível quantificar todos os
impactes ambientais da frota, apenas os consumos de combustível. No futuro, a
INCM pretende substituir estes veículos por soluções elétricas ou híbridas.
Assim, o consumo de gasóleo teve, em 2011, uma diminuição de 1 %, já que a frota
diminuiu em três viaturas. O consumo de gasolina foi nulo em 2011.

Gasóleo
(gigajoules)
Consumo de gasóleo e gasolina
(gigajoules) em 2010 e 2011 e a
sua variação

Gasolina
(gigajoules)

2011 vs 2010
(percentagem
e gigajoules)

2010

2011

2010

2011

Gasóleo

Gasolina

1 194

1 184

7

0

-1%

- 100 %

- 10

-7

Tendência de consumo
de combustíveis em litros
2011 vs 2010
Gasóleo

Gasolina
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As deslocações em serviço são maioritariamente efetuadas em veículos da
INCM, sendo contabilizadas como emissões diretas. As restantes deslocações
efetuadas, nomeadamente por transportadoras aéreas, são muito marginais e
pouco significativas.
Consumo intensivo de energia
O sistema de gestão dos consumos intensivos de energia, definido no Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15 de abril, abrange os edifícios da Casa da Moeda e da
Imprensa Nacional.
O consumo em tep em 2011 foi respetivamente para os edifícios da Casa da
Moeda e da Imprensa Nacional de 1030 e 432. O acordo de racionalização de
consumos energéticos (ARCE) de ambos os edifícios encontra-se em curso.
A previsão da finalização da implementação das medidas previstas é para 2016.
Na generalidade, nos edifícios tem havido uma diminuição no consumo de tep.
No entanto, o edifício da Casa da Moeda no ano de 2010 registou um aumento
de tep devido a um acréscimo de produção.
A redução do consumo também provém da implementação das medidas de
eficiência energética definidas, nomeadamente substituição de lâmpadas,
balastros, compressores, entre outras.

1052

1057

514

1030

477
432

Comparativo entre o consumo
de tep em 2009, 2010 e 2011 nos
edifícios da Casa da Moeda e da
Imprensa Nacional

2009

2011

2010
Edifício da cm

Edifício da IN
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Emissões atmosféricas

As monitorizações previstas para 2011 foram realizadas de acordo com a legislação em vigor.
Os resultados obtidos encontram-se dentro dos parâmetros legais e foram comunicados à autoridade competente, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT).

Resíduos

Na INCM, os resíduos produzidos provêm de:
> Áreas produtivas;
> Áreas administrativas (funcionamento dos edifícios);
> Refeitórios (edifícios da Casa da Moeda e da Imprensa Nacional);
> Posto médico (edifícios da Casa da Moeda e da Imprensa Nacional).
A recolha e o tratamento dos resíduos produzidos estão garantidos por empresas
licenciadas por entidades competentes para o efeito e de acordo com a sua classificação de perigosidade e tipologia.
No que respeita aos resíduos produzidos a INCM diminuiu, em 2011, a sua quantidade global em 5 %, embora tenha havido um aumento de 4 % na produção de
resíduos perigosos.

Total de resíduos produzidos
(quilogramas) na INCM em 2010 e
2011 por tipologia

Resíduos urbanos
Papel e cartão
Resíduos perigosos

2010

2011

1 134 994

1 134 932

438 852

331 585

34 936

36 427

Outros resíduos

78 364

65 715

Madeira

20 960

28 848

Metais

14 247

37 278

Plásticos

34 161

37 154

7 110

1 661

Pilhas e REEE
Tintas e solventes

23

21

Vidro

77

121

Total

1 763 723

1 673 742

Tendência
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Embora tenha havido uma redução da produção de resíduos na sua globalidade, em 2011 houve um incremento dos resíduos de madeira (38 %) e de metais
(162 %). Este aumento de resíduos não provém de uma menor eficiência é devido
a limpezas significativas em algumas áreas, bem como ao desmantelamento de
equipamentos obsoletos.
Total de resíduos produzidos
(quilogramas) na INCM em 2010 e
2011 por edifício

2010

2011

Variação

Edifício da Casa da Moeda

725 027

687 828

- 5,1%

Edifício da Imprensa Nacional

855 959

868 149

+ 1,4%

Edifício Manuel de Melo

101 702

107 446

+ 5,6%

Posto de Gondomar

1 874

1 729

- 7,7%

Contrastaria do Porto

6 066

7 706

+ 27,0%

Armazém de Sacavém

72 702

81

- 99,9%

Loja Filipa de Vilhena

Sem dados

Sem dados

-

Loja de Coimbra

227

91

- 59,9%

Loja do Porto

166

712

+ 329,9%

Grupo Desportivo

Sem dados

Sem dados

-

Total INCM

1 763 723

1 673 742

- 5,1%

Verificou-se um aumento significativo de cerca de 330 % na produção de resíduos provenientes da loja do Porto, resultante de embalagens de papel/cartão
e resíduos urbanos e equiparados não anteriormente especificados. Um outro
edifício com aumento na produção de resíduos foi o edifício da Contrastaria do
Porto, que teve um incremento de 27 %, proveniente dos resíduos de papel/cartão
e outros ácidos.
As grandes diminuições na produção de resíduos em relação a 2010 ocorreram
no armazém de Sacavém, em cerca de 100 %, e na loja de Coimbra, em cerca de
60 %, ambas devido à inexistência do resíduo papel/cartão e saída de sucata.

855 959 868 149
725 027

687 828

101 702 107 446

72 702
81

Resíduos produzidos
(quilogramas) nos anos de 2010 e
2011 nos edifícios de Lisboa

Casa da Moeda
2010

Imprensa Nacional
2011

Manuel de Melo

Armazém de Sacavém

Grupo Desportivo
(sem dados)
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712

227
166
91
0

Resíduos produzidos
(quilogramas) nos anos de 2010
e 2011 nas lojas

Loja do Porto

Loja de Coimbra

2010

Loja Filipa de Vilhena
(sem dados)

2011

7 706
6 066

1 874

Resíduos produzidos
(quilogramas) nos anos de 2010
e 2011 nos edifícios do Porto e de
Gondomar

Contrastaria do Porto
2010

1 729

Posto de Gondomar

2011

0,039
0,036

0,012

Número total de resíduos
produzidos (quilogramas) nos
anos de 2010 e 2011 por VAB

0,012

Resíduos industriais INCM/VAB
toneladas/¤
2010

2011

0

Resíduos total INCM/VAB
toneladas/¤
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Em termos de destino dado aos resíduos, verificou-se uma diminuição significativa na produção de resíduos que são encaminhados para aterro de resíduos
não perigosos, nomeadamente os resíduos de PVC/PC destruídos. Os valores
relativos aos resíduos encaminhados para incineração mantêm-se inalterados
pelo facto de estes incluírem os nossos resíduos urbanos que têm como destino
a VALORSUL, em Lisboa, e a LIPOR, no Porto.
Não foi efetuada qualquer operação relativa a resíduos perigosos nos termos da
Convenção de Basileia.

Variação (toneladas) no destino
dos resíduos produzidos pela
INCM em 2010 e 2011

15
Aterro 8
1130
1129

Incineração
106
94

Eliminação

513
442

Valorização

1764
1674

Total

2011

2010

0,84

0,83
0,71

0,29

0,74

0,26
0,16

Variação da quantidade de
resíduos totais e industriais
produzidos pela INCM em 2010 e
2011

Resíduos valorizáveis
total/total de resíduos

2010

2011

Resíduos valorizáveis
industriais/total
de resíduos industriais

Resíduos eliminados
total/total de resíduos

0,17

Resíduos eliminados
industriais/total
de resíduos industriais
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Custos

Eliminação e valorização
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 licenciadas para o efeito, com as quais a INCM estabeleceu
contratos, de modo a garantir o seu correto e adequado encaminhamento (escolhendo a reciclagem em prol da eliminação).
A gestão, retoma e valorização dos resíduos de embalagem colocados no mercado é feita através da Sociedade Ponto Verde, S. A. Os dados disponibilizados por
estes relativamente à recuperação não nos permitem apurar a percentagem de
embalagens recuperadas.
2010

Empresa
EGEO

Custo

Quilograma

Euros por
quilograma

Custo

Quilograma

2011

2011 vs 2010

Euros por
quilograma

(percentagem em
custo)

10 689

82 260

0,13

11 880

100 101

0,12

-9

ECODEAL

9 602

60 618

0,16

10 616

48 770

0,22

37

VALORSUL

3 646

26 460

0,14

4 410

25 780

0,17

24

TRIALAG

3 555

8 731

0,41

2 046

7 472

0,27

- 33

741

181

4,10

741

164

4,50

10

Cannon Hy
ITN

90

10

8,99

Sem saída

-

-

-

Elis

4 908

5 058

0,97

5 015

5 360

0,94

-4

-

1 121 566

-

-

1 103 476

-

-

2 407

-

-

1 157

-

-

-

Várias (inclui recolhas de
resíduos municipais)
Sociedade Ponto Verde
SIRAPA

130,50

-

-

132

-

-

-

Total

35 768

1 304 884

0,03

35 997

1 291 123

0,03

2

Em 2011 houve um aumento de 2 % no custo total de tratamento de resíduos. Este
aumento deve-se às variações do mercado de gestão de resíduos e provavelmente ao aumento do IVA de 5 % para 6 %.
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2010
Valorização Quilogramas
(euros)
Papel, cartão, PVC, PC,
sucata, consumíveis
informáticos usados,
chapas, embalagens
metálicas, aparas
metálicas, etc.

55 537

458 839

2011

Euros por
quilograma

Valorização Quilogramas
(euros)

0,12

54 024

364 622

2011 vs 2010

Euros por
quilograma
0,15

22%

No ano de 2011 houve um aumento de 22 % nos ganhos com a valorização.
O aumento deve-se ao facto de em 2011 o valor atribuído do mercado à valorização de papel, plástico e metais (equipamentos obsoletos) estar em alta.
Custos relacionados com monitorizações e investimentos relacionados com ambiente na INCM em 2010 e 2011:
Tipo
Efluentes gasosos
Efluentes líquidos
Ruído ambiente

2010
(euros)

2011
(euros)

2011 vs 2010
(percentagem)

1 980

540

- 72

462

866

87

1 235

-

-

Tendência de custos relacionados
com monitorizações e investimentos

Qualidade do ar interior

12 130

-

-

Medidas constantes no PREn
(ARCE)

61 849

24 042

- 61

Certificação energética (edifício
administrativo da CM)

4 242

-

-

-

Certificado energético (ADENE)

250

-

-

-

Auditoria ao consumo de água

0

4 550

100

Monitorização do plano
energético (primeira auditoria de
acompanhamento)

0

1 000

100

Colocação de válvula redutora

0

8 491

100

Montagem de ECOCENTRO
Vários equipamentos (exemplo:
contentores, kits ambientais, etc.)
Total

0

3 180

100

12 708

9 269

- 27

94 855

51 938

- 45

-

Comparativamente com 2010, houve uma diminuição de cerca de 45 % nos custos/investimentos em 2011. Esta redução deve-se ao facto de os custos anuais
por tipo serem variáveis e não concorrerem de igual modo todos os anos.
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Ruído

Em 2011 não houve alteração dos processos produtivos, o que determinou a ausência de monitorização ao ruído ambiental, dado que as monitorizações efetuadas revelam a obtenção da conformidade.

Biodiversidade

O parque imobiliário da INCM está totalmente situado em zonas urbanas, pelo
que não há impacte direto sobre áreas protegidas ou recuperadas ou com alto
índice de biodiversidade. A existência ou não de impactes indiretos da empresa
nestas áreas não foi ainda avaliada, pelo que não existe, para este propósito, um
programa de gestão de impactes definido.
Os habitats das espécies constantes da lista vermelha de espécies ameaçadas
(2010) da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos
Naturais não são coincidentes com as zonas onde se localizam os edifícios da
INCM.
Os recursos hídricos e respetivos habitats não são afetados de forma significativa
pelas descargas de água e escoamento superficial da INCM, uma vez que possui
autorização de ligação às redes de coletores de águas residuais, cumpre os valores admitidos e realiza as monitorizações de acordo com a legislação em vigor.

Ocorrências ambientais

Acidentes e incidentes ambientais
O impacte dos acidentes e incidentes ambientais é avaliado segundo a sua magnitude, a sua estanquidade e a sua reversibilidade e, em função da avaliação, é
classificado em Baixo/não significativo, Médio/significativo ou Alto/muito significativo.
No ano de 2011 não ocorreram acidentes ambientais, verificaram-se apenas
alguns incidentes, nomeadamente um derrame de pequena magnitude com
impactes não significativos para o ambiente. O derrame ocorreu dentro das
instalações e foi devidamente tratado, não originando qualquer contaminação
ambiental. Contudo, esta é uma área de melhoria a merecer o reforço dos meios
de prevenção e combate associados.
A INCM não possui qualquer processo, produto ou serviço que utilize substâncias destruidoras da camada de ozono; no entanto, existem alguns equipamentos
de refrigeração que contêm estas substâncias. Foi realizado um levantamento
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dos equipamentos existentes em todas as instalações da INCM de forma a garantir o cumprimento da legislação nacional e comunitária.
Até 2015, todos os equipamentos que possuem o fluido R-22 (HCFC-22), ou
outros fluidos do mesmo tipo, serão substituídos. Em 2011 existiu uma fuga de
4,88 kg de gás R22. Estes equipamentos foram trocados.

Reclamações

A INCM rececionou de uma parte interessada, prestadora de serviço, uma reclamação proveniente da recolha seletiva de resíduos, nomeadamente de embalagens metálicas misturadas com embalagens sob pressão. Neste âmbito, foram
desenvolvidas várias ações de sensibilização internas às áreas envolvidas, tendo
estas eliminado cabalmente a situação.
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Compromissos
Compromissos assumidos em 2010:
Medidas

Meta

Execução

Comentários

Objetivo: Promover a educação ambiental
Realização de um inquérito ambiental/
diagnóstico para caracterização da população
da INCM. Avaliar resultados e implementar
medidas

2011-2012



Previsto finalizar
em novembro

Realizar ações de formação para todos os colaboradores e realizar divulgação das medidas

2011



Reduzir o rácio resíduos/VAB

2011-2012



Somente possível
de apurar no final
do ano de 2012

Integrar matérias-primas mais amigas do
ambiente e com maiores capacidades e
aumentar a taxa de reciclagem em prol da
eliminação

2011-2012



Prevê-se concretizar a redução na
taxa de reciclagem
em prol da eliminação em 2012

Reduzir o consumo energético, até 2016, em
8% no edifício da Casa da Moeda, em 17% no
edifício da Imprensa Nacional, nos termos do
acordado no ARCE, e em 2% nos restantes
edifícios

2011-2012



Conclusão no final
do ano de 2012

Implementar as medidas de racionalização
definidas e aprovadas no ARCE para os anos de
2011 e 2012

2011-2012



Programa em curso
até 2016

Reduzir o consumo de água por utilizador, para
os níveis de 2009, ou seja, 35 m3/ano

2011



Efetuar campanhas de sensibilização dos
consumos e gastos

2011



Passar a emitir faturas e recibos eletrónicos

2011



Realizar auditoria energética às instalações da
empresa

2011



Realizar auditoria ao consumo de água

2011



Objetivo: Aumentar a eficiência na utilização
dos recursos

Legenda:

• Concluído ou em implementação
dentro do prazo
• Em processo de implementação
mas fora do prazo
• Não implementado ou não
concluído

Só para a loja
online
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Compromissos assumidos em 2011 para realização em 2012-2013:
Compromissos

Meta

Indicador

Reduzir o consumo de água por utilizador
global

22 m

N.º de metros consumidos por
edifício/n.º total de trabalhadores

Reduzir o consumo energético global

2%

Taxa de redução face ao ano
anterior

Reduzir a quantidade de toneladas de
CO2

1600 t

Redução face ao ano anterior

Monitorizar e reduzir a quantidade de
resíduos

- 4% do valor de
2011

Quant. de resíduos totais/VAB

3

Quant. de resíduos industriais/
VAB
Quant. de resíduos industriais /
quantidade produto acabado
Quant. de resíduos industriais/
matérias-primas consumidas
Reduzir o consumo de energia por
posto de trabalho em 48% dos postos de
trabalho

30%

Consumo de energia por posto

Implementar medidas do Plano de
Racionalização de Energia

Até dezembro de
2012

Concretização; monitorização de
consumos

Reduzir a taxa de desperdício de
produção de produtos gráficos

Taxa redução
definida para
material

[Quantidade de refugo/quant.
total produzida]*100

TABELA GRI
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TABELA GRI

Indicador

Nível de reporte

Página

Indicadores de perfil
1

Estratégia e análise

1.1

Mensagem do presidente.

T

7-9

1.2

Descrição dos principais impactes, riscos e oportunidades.

T

7-9, 32-33, 38-40

2

Perfil organizacional

2.1

Denominação da organização relatora.

T

3

2.2

Principais marcas, produtos e/ou serviços.

T

11-12

2.3

Estrutura operacional da organização e principais
divisões, operadoras, subsidiárias e joint ventures.

T

11-13, 25-27
Consultar também o Relatório
e Contas INCM 2011, anexo C,
«Investimentos em associadas»

2.4

Localização da sede social da organização.

T

3

2.5

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.

T

13

2.6

Tipo e natureza jurídica da propriedade.

T

3

2.7

Mercados abrangidos.

T

64

2.8

Dimensão da organização relatora.

T

11-14

2.9

Principais alterações que tenham ocorrido, durante o
período abrangido pelo relatório, referentes à dimensão, à
estrutura organizacional ou à estrutura acionista.

T

3

2.10

Prémios recebidos durante o período abrangido pelo
relatório.

T

18-21

3

Parâmetros do relatório
Perfil do relatório

3.1

Período abrangido para as informações apresentadas no
relatório.

T

3

3.2

Data do último relatório publicado.

T

3

3.3

Ciclo de publicação de relatórios.

T

3

3.4

Contacto para perguntas referentes ao relatório ou ao seu
conteúdo.

T

3

Âmbito e limites de enquadramento do relatório
3.5

Processo para a definição do conteúdo do relatório.

T

3, 28-30

3.6

Limite do relatório.

T

3

3.7

Limitações específicas relativas ao âmbito e ao limite do
relatório.

T

3

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 afetar significativamente a
comparação entre diferentes períodos e/ou organizações.

T

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.

T

121

3.10

Explicação do efeito de quaisquer reformulações de
informações existentes em relatórios anteriores e as
razões para tais reformulações.

T

121

3.11

Alterações significativas, em relação a relatórios
anteriores, no âmbito, limite ou métodos de medição
aplicados.

T

121

T

107-116

T

3, 30, 122-124

Índice de conteúdo da GRI
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.

T

25-27

4.2

Indique se o presidente do órgão de governação
hierarquicamente mais elevado é, simultaneamente, um
diretor executivo.

T

26

4.3

Indique, no caso de organizações com uma estrutura
de administração unitária, o número e o género dos
membros do órgão de governação hierarquicamente mais
elevado que são independentes e/ou os membros não
executivos.

T

25-26

4.4

Mecanismos que permitam a acionistas e funcionários
transmitirem recomendações ou orientações ao órgão de
governação hierarquicamente mais elevado.

T

31-32, 39-40, 49, 60

4.5

Relação entre a remuneração dos membros do órgão de
governação hierarquicamente mais elevado, dos diretores
de topo e dos executivos e o desempenho da organização.

T

27

4.6

Processos ao dispor do órgão de governação
hierarquicamente mais elevado para evitar a ocorrência
de conflitos de interesse.

T

31

4.7

Processo para a determinação da composição,
qualificações e competências exigidas aos membros do
órgão de governação hierarquicamente mais elevado e
respetivas comissões, incluindo considerações de género
e outros indicadores de diversidade.

T

27
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4.8

O desenvolvimento interno de declarações de princípios
ou de missão, códigos de conduta e princípios
considerados relevantes para o desempenho económico,
ambiental e social, assim como a fase de implementação.

T

17, 31-32

4.9

Processos do órgão de governação hierarquicamente mais
elevado para supervisionar a forma como a organização
efetua a identificação e a gestão do desempenho
económico, 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.

T

26-27, 31-33, 38, 59

4.10

Processos para a avaliação do desempenho do órgão
de governação hierarquicamente mais elevado,
especialmente em relação ao desempenho económico,
ambiental e social.

T

37, 49-50

Compromissos com iniciativas externas
4.11

Explicação sobre se o princípio da precaução é abordado
pela organização e de que forma.

T

32-33

4.12

Cartas, princípios ou outras iniciativas, desenvolvidas
externamente, de caráter económico, ambiental e social,
que a organização subscreve ou defende.

T

31

4.13

Participação significativa em associações (tais como
associações industriais) e/ou organizações de defesa
nacionais/internacionais.

T

43, 74-75

Envolvimento das partes interessadas
4.14

Relação dos grupos que constituem as partes interessadas
envolvidas pela organização.

T

28-30

4.15

Base para a identificação e seleção das partes interessadas
a serem envolvidas.

T

28-30

4.16

Abordagens utilizadas para envolver as partes
interessadas, incluindo a frequência do envolvimento, por
tipo e por grupos, das partes interessadas.

T

17, 28-30, 49, 60, 65, 66, 72, 74

4.17

Principais questões e preocupações identificadas através
do envolvimento das partes interessadas e as medidas
adotadas pela organização no tratamento das mesmas,
nomeadamente através dos relatórios.

T

28-30, 37
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N.º e tipo
de indicador

Descrição

Nível
de reporte

Página

Indicadores de desempenho
Desempenho económico
Abordagem de gestão

17, 18-21, 26, 37, 49
Aspeto: Desempenho económico

EC1-E

Valor económico direto gerado e distribuído, incluindo
receitas, custos operacionais, indemnizações a
trabalhadores, donativos e outros investimentos na
comunidade, lucros não distribuídos e pagamentos a
investidores e governos.

T

14

EC2 (*)-E

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades
para as atividades da organização, devido às alterações
climáticas.

P (**)

81-82, 98-99

EC3-E

Cobertura das obrigações referentes ao plano de
benefícios definidos pela organização.

T

56-58

EC4 (*)-E

Apoio financeiro significativo recebido do Governo.

T

43

T

52

Aspeto: Presença no mercado
EC5-C

Rácio entre o salário mais baixo por género e o salário
mínimo local, nas unidades operacionais importantes.

EC6 (*)-E

Políticas, práticas e proporção de custos com fornecedores P (**)
locais, em unidades operacionais importantes.

71

EC7-E

Procedimentos para contratação local e proporção
de cargos de gestão de topo ocupados por indivíduos
provenientes da comunidade local, nas unidades
operacionais mais importantes.

T

26, 51

EC8 (*)-E

Desenvolvimento e impacte dos investimentos em
infraestruturas e serviços que visam essencialmente o
benefício público através de envolvimento comercial, em
géneros ou pro bono.

T

73-74

EC9 (*)-C

Descrição e análise dos impactes económicos indiretos
mais significativos, incluindo a sua extensão.

T

43-45, 71, 73-74

Aspeto: Impactes económicos indiretos

Desempenho ambiental
Abordagem de gestão

17, 26, 32-33, 37, 72, 76-77,
102-103
Aspeto: Materiais

EN1 (*)-E

Materiais utilizados, por peso ou por volume.

T

82-84

EN2-E

Percentagem de materiais utilizados que são provenientes
de reciclagem.

T

82-84

Aspeto: Energia
EN3 (*)-E

Consumo direto de energia, discriminado por fonte de
energia primária.

T

89-93

EN4 (*)-E

Consumo indireto de energia, discriminado por fonte
primária.

T

89-93
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EN5-C

Total de poupança de energia devido a melhorias na
conservação e na eficiência.

T

81-93

EN6 (*)-C

Iniciativas para fornecer produtos e serviços baseados
na eficiência energética ou nas energias renováveis e
reduções no consumo de energia em resultado dessas
iniciativas.

P

38, 40, 81

EN7 (*)-C

Iniciativas para reduzir o consumo indireto de energia e
reduções alcançadas.

P

60

EN8 (*)-E

Consumo total de água, por fonte.

T

84-87

EN9-C

Recursos hídricos significativamente afetados pelo
consumo de água.

T

84-87

EN10 (*)-C

Percentagem e volume total de água reciclada e
reutilizada.

T

84-87

EN11-E

Localização e área dos terrenos pertencentes, arrendados
ou administrados pela organização no interior de zonas
protegidas, ou a elas adjacentes, e em áreas de alto índice
de biodiversidade fora das zonas protegidas.

T

100

EN12-E

Descrição dos impactes significativos de atividades,
produtos e serviços sobre a biodiversidade das
áreas protegidas e sobre as áreas de alto índice de
biodiversidade fora das áreas protegidas.

T

100

EN13-C

Habitats protegidos ou recuperados.

T

100

EN14 (*)-C

Estratégias e programas, atuais e futuros, de gestão de
impactes na biodiversidade.

T

100

EN15-C

Número de espécies, na lista vermelha da IUCN e na lista
nacional de conservação das espécies, com habitats em
áreas afetadas por operações, discriminadas por nível de
risco de extinção.

T

100

Aspeto: Água

Aspeto: Biodiversidade

Aspeto: Emissões, efluentes e resíduos
EN16 (*)-E

Emissões totais diretas e indiretas de gases com efeito de
estufa, por peso.

T

90-92

EN17-E

Outras emissões indiretas relevantes de gases com efeito
de estufa, por peso.

T

90-92

EN18 (*)-C

Iniciativas para reduzir as emissões de gases com efeito
de estufa, assim como reduções alcançadas.

T

60, 90-91

EN19-E

Emissão de substâncias destruidoras da camada de ozono,
por peso.

T

100-101

EN20 (*)-E

NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas,
por tipo e por peso.

T

94

EN21 (*)-E

Descarga total de água, por qualidade e destino.

T

87-88

EN22 (*)-E

Quantidade total de resíduos, por tipo e método de
eliminação.

T

94-97

EN23-E

Número e volume total de derrames significativos.

T

100
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EN24-C

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.

T

97

EN25-C

Identidade, dimensão, estatuto de proteção e valor para a
biodiversidade dos recursos hídricos e respetivos habitats,
afetados de forma significativa pelas descargas de água e
escoamento superficial.

T

100

EN26-E

Iniciativas para mitigar os impactes ambientais de
produtos e serviços e grau de redução do impacte.

T

38-40, 42, 83

EN27-E

Percentagem recuperada de produtos vendidos e
respetivas embalagens, por categoria.

T

98-99

T

81

T

92

Aspeto: Produtos e serviços

Aspeto: Conformidade
EN28-E

Montantes envolvidos no pagamento de coimas
significativas e o número total de sanções não monetárias
por incumprimento das leis e regulamentos ambientais.
Aspeto: Transporte

EN29 (*)-C

Impactes ambientais significativos resultantes do
transporte de produtos e outros bens ou matérias-primas
utilizados nas operações da organização, bem como do
transporte de funcionários.
Aspeto: Investimentos ambientais

EN30-C

Total de custos e investimentos com a proteção ambiental, T
por tipo.

98-99

Desempenho social — Práticas laborais e trabalho condigno
Abordagem de gestão

17, 19, 26, 32-33, 50, 54-55, 61-63
Aspeto: Emprego

LA1 (*)-E

Número total de trabalhadores por tipo de emprego,
por contrato de trabalho e por região, discriminados por
género.

T

52

LA2 (*)-E

Número total de novos trabalhadores contratados e
respetiva taxa de rotatividade, por faixa etária, género e
região.

T

52

LA3-C

Benefícios assegurados aos funcionários a tempo inteiro
que não são concedidos a funcionários temporários ou a
tempo parcial, por locais de operação.

T

53, 56

LA15 (*)-E

Regresso ao trabalho e taxas de retenção após a licença
parental, por género.

T

57

Aspeto: Trabalho/relações de gestão
LA4-E

Percentagem de empregados abrangidos por acordos de
negociação coletiva.

T

53

LA5-E

Prazos mínimos de notificação prévia em relação a
mudanças operacionais, incluindo se esse procedimento é
mencionado nos acordos de contratação coletiva.

T

A INCM rege-se pelos prazos
definidos no Código do
Trabalho
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Aspeto: Segurança e saúde no trabalho
LA6 (*)-C

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.

T

59

LA7 (*)-E

Taxa de lesões, doenças profissionais, dias perdidos,
absentismo e óbitos relacionados com o trabalho, por
região e por género.

T

52

LA8-E

Programas em curso de educação, formação,
aconselhamento, prevenção e controlo de risco, para
garantir assistência aos trabalhadores, às suas famílias
ou aos membros da comunidade afetados por doenças
graves.

T

56-59

LA9-C

Tópicos relativos a saúde e segurança, abrangidos por
acordos formais com sindicatos.

T

Os acordos existentes com os
sindicatos não cobrem este tipo
de matérias.

Aspeto: Formação e educação
LA10 (*)-E

Média de horas de formação, por ano, por trabalhador,
discriminadas por género e por categoria de funções.

T

55

LA11 (*)-C

Programas para a gestão de competências e
aprendizagem contínua que apoiam a continuidade da
empregabilidade dos funcionários e para a gestão de
carreira.

T

55

LA12 (*)-C

Percentagem de funcionários que recebem, regularmente,
análises de desempenho e de desenvolvimento da
carreira, por género.

T

54-55

T

25-26, 50

T

52

Aspeto: Diversidade e igualdade de oportunidades
LA13-E

Composição dos órgãos sociais da empresa e relação dos
trabalhadores por categoria de trabalhador, de acordo com
o género, a faixa etária, as minorias e outros indicadores
de diversidade.
Aspeto: Igualdade de remuneração para mulheres e
homens

LA14-E

Proporção de salário base entre homens e mulheres, por
categoria funcional.

Desempenho social — Direitos humanos
Abordagem de gestão

17, 26, 31-32, 32-33, 37
Aspeto: Investimento e práticas de procurement

HR1 (*)-E

Percentagem e número total de contratos de
investimentos significativos e outros contratos que
incluem cláusulas que demonstrem preocupações com
direitos humanos ou que tenham sido submetidos a
avaliações referentes a direitos humanos.

T

71

HR2 (*)-E

Percentagem dos principais fornecedores, empresas
contratadas e outros parceiros que foram submetidos
a avaliações relativas a direitos humanos e medidas
tomadas.

T

71

página 114

HR3-E
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Número total de horas de formação em políticas e
procedimentos relativos a aspetos dos direitos humanos
relevantes para as operações, incluindo a percentagem de
funcionários que beneficiaram de formação.

T

31

T

32

Aspeto: Não-discriminação
HR4-E

Número total de casos de discriminação e ações
corretivas tomadas.

Aspeto: Liberdade de associação e acordo de negociação coletiva
HR5-E

Operações identificadas e principais fornecedores
identificados em que o direito de exercer a liberdade
de associação e a negociação coletiva pode ser violado
ou correr risco significativo e as medidas tomadas para
apoiar esse direito.

T

33, 60

T

31-32, 33, 51

T

31-32, 33

T

A segurança da INCM é
assegurada por efetivos da PSP
(Esquadra da Casa da Moeda
e Comando Metropolitano do
Porto) e da empresa Grupo 8.
Ambas as entidades abordam o
tema dos direitos humanos na
formação dos seus efetivos.

Aspeto: Trabalho infantil
HR6 (*)-E

Operações identificadas e principais fornecedores
identificados como tendo risco significativo de ocorrência
de trabalho infantil e as medidas tomadas que contribuem
para a sua abolição efetiva.
Aspeto: Trabalho forçado e escravo

HR7 (*)-E

Operações identificadas e principais fornecedores
identificados como tendo risco significativo de ocorrência
de trabalho forçado ou escravo e as medidas tomadas que
contribuem para a sua abolição.
Aspeto: Práticas de segurança

HR8-C

Percentagem do pessoal de segurança submetido a
formação nas políticas ou procedimentos da organização
relativos aos direitos humanos e que são relevantes para
as operações.

Aspeto: Direitos dos povos indígenas
HR9-C

Número total de incidentes que envolvam a violação dos
direitos dos povos indígenas e ações tomadas.

n. a.

Aspeto: Avaliação
HR10 (*)-E

Percentagem e número total de operações que tenham
sido objeto de análise e/ou avaliações de impacte sobre
direitos humanos.

T

Zero. A INCM rege-se pelas
normas da Constituição
da República e da OIT e a
inexistência de historial de
desrespeito pelos direitos
humanos não justifica a
avaliação formal.

T

32

Aspeto: Remediação
HR11-E

Número de queixas relacionadas com direitos humanos
arquivadas, tratadas e resolvidas através de mecanismos
formais.
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Desempenho social — Sociedade
Abordagem de gestão

17, 26, 32-33, 37, 43-45, 73, 76-77
Aspeto: Comunidades locais

SO1-E

Percentagem de operações implementadas com
envolvimento da comunidade local, avaliações de impacte
e programas de desenvolvimento.

T

32-33, 40, 43-45, 100

SO9 (*)-E

Operações com impactes, potenciais ou reais, negativos
sobre as comunidades locais.

T

87-88, 93, 94-97, 100

SO10 (*)-E

Medidas de prevenção e mitigação implementadas em
operações com impactes potencial ou efetivamente
negativos sobre comunidades locais.

T

87-88, 93, 94-97, 100

Aspeto: Corrupção
SO2 (*)-E

Percentagem e número total de unidades de negócio alvo
de análise de riscos à corrupção.

T

27

SO3-E

Percentagem de trabalhadores que tenham efetuado
formação nas políticas e práticas de anticorrupção da
organização.

T

31

SO4-E

Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção.

T

32

Aspeto: Políticas públicas
SO5-E

Posições quanto a políticas públicas e participação na
elaboração de políticas públicas e em grupos de pressão.

T

43-45, 74-75

SO6-C

Valor total das contribuições financeiras ou em espécie
a partidos políticos ou a instituições relacionadas,
discriminadas por País.

T

Em 2011 não foram efetuadas
quaisquer contribuições neste
âmbito.

T

32

T

27

Aspeto: Concorrência desleal
SO7-E

Número total de ações judiciais por concorrência desleal,
antitrust e práticas de monopólio, bem como os seus
resultados.
Aspeto: Conformidade

SO8-E

Montantes das coimas significativas e número total de
sanções não monetárias por incumprimento das leis e
regulamentos.

Desempenho social — Responsabilidade pelo produto
Abordagem de gestão

17, 26, 32-33, 37, 38-42, 66, 67-70
Aspeto: Saúde e segurança do cliente

PR1 (*)-E

Indique os ciclos de vida dos produtos e serviços em que
os impactes de saúde e segurança são avaliados com o
objetivo de efetuar melhorias, bem como a percentagem
das principais categorias de produtos e serviços sujeitas a
tais procedimentos.

T

40-42

PR2-C

Refira o número total de incidentes resultantes da não
conformidade com os regulamentos e códigos voluntários
relativos aos impactes, na saúde e segurança, dos
produtos e serviços durante o respetivo ciclo de vida,
discriminado por tipo de resultado.

T

Zero incidentes.
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Aspeto: Rotulagem de produtos e serviços
PR3-E

Tipo de informação sobre produtos e serviços exigida por
regulamentos e a percentagem de produtos e serviços
significativos sujeitos a tais requisitos.

T

40-42

PR4-C

Indique o número total de incidentes resultantes da não
conformidade com os regulamentos e códigos voluntários
relativos à informação e rotulagem de produtos e serviços,
discriminados por tipo de resultado.

T

Zero incidentes.

PR5 (*)-C

Procedimentos relacionados com a satisfação do cliente,
incluindo resultados de pesquisas que meçam a satisfação
do cliente.

T

66

Aspeto: Comunicações de marketing
PR6 (*)-E

Programas de observância das leis, normas e códigos
voluntários relacionados com comunicações de
marketing, incluindo publicidade, promoção e patrocínio.

T

31

PR7-C

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.

T

Zero incidentes.

T

Zero reclamações registadas
por este motivo.

T

Não se registaram coimas ou
sanções por incumprimento de
leis ou regulamentos relativos
ao fornecimento e utilização de
produtos ou serviços da INCM.

Aspeto: Privacidade do cliente
PR8-C

Número total de reclamações registadas relativas à
violação da privacidade de clientes.
Aspeto: Conformidade

PR9-E

Montante das coimas (significativas) por incumprimento
de leis e regulamentos relativos ao fornecimento e
utilização de produtos e serviços.

E: indicador essencial.
C: indicador complementar.
T: reporte total.
P: reporte parcial.
N. a. Não aplicável no contexto
português.
(*) Este indicador foi alvo de
verificação externa e independente.
(**) Pretende-se que informação mais
detalhada sobre estes indicadores
seja reportada no relatório
de sustentabilidade de 2012.
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NOTAS METODOLÓGICAS

Não ocorreram alterações significativas no âmbito, limite ou método de cálculo
dos dados apresentados comparativamente com o ultimo relatório. Foram contudo feitos pequenos ajustes que são mencionados ao longo do texto.
No caso em que são apresentadas fórmulas de cálculo diferentes das indicadas
pela versão 3.1 da GRI, a referência às mesmas pode ser encontrada junto dos
dados, ao longo do relatório.
Este relatório foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico.
Fatores de conversão:

Fonte

Fator de conversão

ERSE

1 m3

0,8404 kg

Tipo de consumo
Gás natural

-

1l

0,83507 kg

Gasóleo

-

1l

0,7500 kg

Gasolina

GRI

1 MWh

3,6 GJ

Eletricidade

Despacho n.º 17 313/2008, de 26 de junho

1 kg

0,0451 GJ

Gás natural

Despacho n.º 17 313/2008, de 26 de junho

1 kg

0,0433 GJ

Gasóleo

Despacho n.º 17 313/2008, de 26 de junho

1 kg

0,0450 GJ

Gasolina

Despacho n.º 17 313/2008, de 26 de junho

1 MWh

0,215 tep

Eletricidade

Despacho n.º 17 313/2008, de 26 de junho

1000 kg

1,0770 tep

Gás natural

Despacho n.º 17 313/2008, de 26 de junho

1000 kg

1,0353 tep

Gasóleo

Despacho n.º 17 313/2008, de 26 de junho

1000 kg

1,0730 tep

Gasolina

EDP Serviço Universal 2010

227,07 kg CO2e/MWh

Eletricidade

EDP Serviço Universal 2011

222,74 kg CO2e/MWh

Eletricidade

página 122

INCM imprensa nacional-casa da moeda

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2011 O valor da segurança

página 123

página 124

INCM imprensa nacional-casa da moeda

PROPRIEDADE
IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S. A.
AVENIDA DE ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA
1000-042 LISBOA
DESIGN
DMK/SCI
IMPRESSÃO
INCM
TIRAGEM
700 EXEMPLARES
EMAIL
INCM@INCM.PT
SITE
WWW.INCM.PT

Moeda, Produtos Metálicos,
Produtos Gráficos de Segurança
e outros, Edição de livros e de
Publicações Oficiais e serviços
nas lojas.

relatório de sustentabilidade 2011
o valor da segurança

A INCM TEM UM LUGAR ÚNICO NO TECIDO
EMPRESARIAL PORTUGUÊS. HERDEIRA
DOS ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS
MAIS ANTIGOS DO PAÍS, A SUA DURAÇÃO
PRENDE-SE COM A SUA MISSÃO:
É UM ELO INSUBSTITUÍVEL DA CONFIANÇA
ESSENCIAL AO BOM FUNCIONAMENTO
DAS RELAÇÕES NA SOCIEDADE,
QUE AO ESTADO COMPETE GARANTIR.
A SEGURANÇA E A FIABILIDADE NA
PRODUÇÃO DE BENS IMPRESCINDÍVEIS
AO DIA-A-DIA DOS PORTUGUESES,
DESDE OS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO
À MOEDA, PASSANDO PELA EDIÇÃO
DO DIÁRIO DA REPÚBLICA, SÃO A SUA RAZÃO
DE SER. A APLICAÇÃO DAS NOVAS
TECNOLOGIAS AO DESENVOLVIMENTO
DA SEGURANÇA DESSES BENS É,
PARA A INCM, HOJE, O SEU MAIOR DESAFIO
ESTRATÉGICO. E, PELA ACUMULAÇÃO
DE CAPACIDADE, EXPERIÊNCIA
E CONHECIMENTO, O QUE A CAPACITA
PARA RESPONDER A UM NÚMERO
CADA VEZ MAIOR DE SOLICITAÇÕES
DO SECTOR PRIVADO.

