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Queremos garantir
a sustentabilidade da INCM, para
os próximos 250 anos, fazendo com

CARTA ABERTA DO PRESIDENTE

que continue a ter capacidade
de se reinventar e progredir
continuamente, ao investir de forma
estratégica no desenvolvimento
de uma cultura de inovação

e posicionamento nos
mercados internacionais.

O final do ano de 2019 representou a conclusão de um ciclo, um triénio ancorado num compromisso estratégico de sustentabilidade para a INCM, visando preparar a empresa para os desafios
que já enfrenta e que se adensarão no futuro próximo. Como mote para a evolução, a ambição de
transformar a INCM numa empresa reconhecida, a nível nacional e internacional, como líder em
produtos e serviços de segurança essenciais à sociedade e como promotora da língua e cultura
portuguesas.
Sendo a envolvente da empresa caracterizada pela mudança acelerada, foi também a um ritmo elevado que se apostou na transformação da empresa em torno de sete orientações estratégicas, das
quais duas – a Inovação e a Internacionalização – marcaram a «pauta» da mudança e potenciaram
as restantes dimensões: Crescimento Centrado no Cliente, Eficiência Interna, Desenvolvimento
dos Colaboradores, Notoriedade e Reconhecimento e Impacto Cultural, Social e Ambiental.
Apesar de toda esta mudança, e à semelhança dos anos anteriores, foi possível conciliar a preparação da empresa para o futuro e a preservação do seu equilíbrio no presente, garantindo-se a
saúde das suas contas e a operacionalidade e resiliência das atividades, em articulação com os seus
múltiplos stakeholders.
É, portanto, com um sentimento de missão cumprida que se analisa a evolução da empresa no
último ano, bem como do ciclo que com ele se encerra, associada a uma renovada confiança para
o próximo triénio, pleno de desafios mas alicerçado numa organização cada vez mais sustentável.

GONÇALO CASEIRO
Presidente da Imprensa Nacional-Casa da Moeda
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2019 EM NÚMEROS
16 Milhões

2,5 M

Acessos
ao Diário da República
Eletrónico

Cuidados de
saúde e serviços sociais

Resultado
líquido

INVESTIMENTOS

18,8 M
78 Obras
51 Iniciativas de

divulgação da língua
e cultura portuguesas

Visitantes do Museu
Casa da Moeda

08

servidas nos refeitórios

correntes produzidas

Peças marcadas
nas Contrastarias

+700

150 Milhões Moedas

139 Cursos

de formação

COLABORADORES

61 561

300 mil Moedas 6,8 Milhões
de coleção produzidas

Atos publicados
no DRE

Cartões de identificação
produzidos

Valor acrescentado
bruto por colaborador

e distinções atribuídos
às edições da Imprensa
Nacional

1M

distinguidas
no Plano Nacional
de Leitura

de incentivo às
artes e literatura

84 mil

3 Prémios

96 759

14 Edições

66 Iniciativas

Plano
de Investimentos

Horas
de formação

100 milhões

Dividendos entregues
ao acionista

literárias
editadas

EBITDA

144 596 Refeições

16 M

TAXA
99%
EXECUÇÃO

23 M

37 M

4 622 739

28 006

4

RESPONSABILIDADE
SOCIAL E CULTURAL
Toneladas
535
de resíduos
encaminhados
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Prémios
literários
promovidos

Reclamações
ambientais
fundamentadas

VOLUME DE NEGÓCIOS

21

Parceiros
Rede de Inovação

5M

Redução
de custos por via
da Inovação

20

Projetos

I&D

73

Investigadores

2INVESTIDOS
M

NA INOVAÇÃO

650 Milhões

Selos de segurança
produzidos

Países
23
para onde
exportamos

560 mil

Financiamento
de Fundos Europeus
Contratados
(H2020 e P2020)

7

Pedidos
de patentes
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A Casa da Moeda, edifício da autoria do arquiteto
Jorge Segurado, é considerada uma das grandes
obras-primas do Modernismo Português.
Começada a construir no final de 1930,
localiza-se em Lisboa ocupando a totalidade de
um quarteirão na freguesia das Avenidas Novas.
A sua construção e conceção arquitetónica
resulta da fusão entre novas teorias
funcionalistas e a continuidade do uso da
linguagem formal de cunho eclético
e nacionalista, adotada pelo Estado Novo.
A horizontalidade do conjunto, reforçada por
coberturas em terraço, recebe desde unidades
de serviços administrativos a espaços fabris.
O seu caráter funcional, sem paralelismo em
Portugal, destaca-se enquanto exemplar único
de conceção arquitetónica e urbanística singular.
Destaque para a Sala do Painel, nome que
provém da existência do fresco da autoria de
Henrique Franco, onde na base se pode ler «Como
a cidade de Lisboa deu um serviço ao mestre
pera ajuda de fazer moeda. Crónica de Dom João
Primeiro», citação extraída da obra referenciada
de Fernão Lopes. Em 2012, o edifício da Casa
da Moeda foi classificado como monumento de
interesse público pelo seu valor estético, técnico
e material.

IMPRENSA
NACIONAL-CASA
DA MOEDA
• INCM ID
• Onde estamos
• Legado e negócio
• Grandes resultados
• Governo e boas práticas
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IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA

INCM O VALOR DA SEGURANÇA
INCM ID
A Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. (INCM), é uma sociedade anónima de capitais públicos, detidos na totalidade pela Parpública, SGPS, S. A., resultante da fusão, em 1972, da Imprensa
Nacional e da Casa da Moeda. Pela longa história das empresas que a originaram, a INCM é herdeira dos primeiros estabelecimentos industriais do País. A Casa da Moeda é talvez o mais antigo
estabelecimento fabril do Estado português, com uma laboração contínua desde, pelo menos, o
final do século xiii.

Missão
Criar, produzir e fornecer bens e serviços
que exigem elevados padrões de segurança,
focados no cliente e em soluções inovadoras

Para além da cunhagem de moeda metálica e da edição do Diário da República, atribuições mais
comummente conhecidas, a produção de documentos de segurança, como o cartão de cidadão e
o passaporte, é, hoje, uma das principais responsabilidades da INCM, que oferece um conjunto relevante de produtos e serviços mercantis, dentro das mesmas linhas de negócio, visando fornecer
outros países com bens essenciais, proteger marcas, identificar pessoas e bens, entre outros. É uma
empresa voltada para o futuro e apostada em vencer os desafios que a sua missão lhe coloca, num
mundo em permanente mutação.

Visão
Ser reconhecida, a nível nacional
e internacional, como líder em produtos
e serviços de segurança essenciais à
sociedade e como promotora da língua
e da cultura portuguesas

A evolução das novas tecnologias faz das atividades Gráfica de Segurança e Segurança Digital
duas fortes áreas estratégicas de desenvolvimento da empresa, capacitando-a para fornecer à
Administração Pública os mais modernos e seguros documentos de identificação e selos de autenticidade, ao mesmo tempo que lhe permite alargar horizontes para mercados externos, mais
concorrenciais, respondendo aos novos desafios da transformação digital e às necessidades de um
vasto leque de empresas e organizações, incluindo a banca, onde se exigem níveis de segurança
elevados e uma gestão do risco ao nível das melhores práticas mundiais.
A edição de obras essenciais da cultura portuguesa e universal continua a ser também uma das
missões mais nobres da INCM, permitindo assegurar a transmissão, entre gerações, do património bibliográfico da língua portuguesa e proporcionar a edição de novas obras que o enriquecem
continuamente.
De enorme relevância não só pela já longa tradição mas também pelo seu papel ímpar, a autentificação de artefactos de metais preciosos, hoje feita em modernos laboratórios certificados, é igualmente uma incumbência da INCM. O Estado afiança assim a proteção ao consumidor, oferecendo
a garantia dos mais elevados padrões de qualidade à ourivesaria em Portugal.

Valores
• Cultura empresarial
• Desenvolvimento sustentável
• Responsabilidade para com os seus
trabalhadores
• Respeito pela igualdade de género
e não discriminação
• Satisfação do cliente
• Serviço ao cidadão
• Envolvimento e colaboração
• Inovação em rede
• Melhoria contínua
• Excelência

12

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019

13

ONDE ESTAMOS

LEGADO E NEGÓCIO

A INCM tem sede na Casa da Moeda, onde desenvolve a atividade fabril da Gráfica de Segurança,
de Segurança Digital e de Produção de Moeda e onde presta, ainda, os serviços de Contrastaria
para a zona sul e centro do País, já que na zona norte a INCM disponibiliza estes serviços na Contrastaria do Porto e na Delegação de Gondomar.

Na sua já longa existência, a INCM sempre desempenhou um papel e missão de enorme relevância para a sociedade, seja pela natureza dos produtos e serviços que oferece, fundamentais
ao funcionamento do Estado português, seja pelas iniciativas de promoção da cultura e língua
portuguesas, bem como pelas causas de responsabilidade social que acerrimamente defende.
O legado da INCM é, pois, um pressuposto na definição da estratégia da empresa, que pretende
continuar a servir a sociedade nas gerações futuras.

GRÁFICA DE SEGURANÇA
E SEGURANÇA DIGITAL
Contrastaria
Rua Visconde de Bóbeda
4000-109 Porto

0,4%

1,7%

PUBLICAÇÕES
OFICIAIS

EDIÇÃO
E CULTURA

CONTRASTARIA

GONDOMAR

Loja
Praceta de S. Francisco, 21/25
4420-315 Gondomar

OUTROS NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES

COIMBRA

A INCM detém uma participação de 20% na Multicert — Serviços
de Certificação Eletrónica, desde a constituição da sociedade em
2011, que foi a primeira Entidade de Certificação portuguesa privada a ser credenciada pelo Gabinete Nacional de Segurança para a
emissão de Certificados Digitais Qualificados.

LISBOA
Edifício Casa da Moeda
Av. António José de Almeida,
1000-042 Lisboa

Lojas
Rua da Escola Politécnica, 137
1250-100 Lisboa

Edifício Imprensa Nacional
Rua da Escola Politécnica, 135
1250-100 Lisboa

Rua D. Filipa de Vilhena 12, 12A
1000-136 Lisboa
Biblioteca Nacional — Campo
Grande, 83, 1749-081 Lisboa

LEGENDA:
FÁBRICA
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MOEDA

3,5%

PORTO

Loja
Rua Cândido dos Reis, 97
4050-152 Porto

Loja
Avenida de Fernão de Magalhães, 486
3000-173 Coimbra

Contrastaria
Av. António José de Almeida
1000-042 Lisboa

8%

1,7 milhões de euros

• Zona de serviço público, onde são vendidos os impressos e formulários que a empresa
produz para a Administração Pública, os cidadãos e empresas.

80,6%

423 mil euros

• Área numismática, onde são disponibilizadas moedas comemorativas, medalhas e outros
objetos artísticos;

VOLUME DE NEGÓCIOS
3,5 milhões de euros

• Espaço livreiro, para venda do catálogo editorial da INCM e das Publicações Oficiais
da empresa, juntamente com obras de editoras afins;

8,1 milhões de euros

A INCM dispõe de uma rede de cinco lojas situadas em alguns dos principais centros populacionais do País (Lisboa, Porto e Coimbra) com a preocupação de oferecer ao público
os produtos e serviços da empresa em agradáveis espaços com três áreas funcionais:

Fruto da sua evolução, atualmente, mais de 80% do volume de negócios da INCM deriva das áreas
Gráfica de Segurança e Segurança Digital. Os restantes 20% advêm das áreas da Moeda, Publicações Oficiais, Edição e Cultura, Contrastaria e da operação não corrente, mas ainda expressiva,
de venda de refugo e metal amoedado.

80,6 milhões de euros

Ainda em Lisboa, no edifício da Imprensa Nacional, encontra-se aberta ao público a emblemática e
magnificente Biblioteca da INCM, bem como estão sediados os serviços das Publicações Oficiais
e de Edição e Cultura, desenvolvendo-se neste espaço, ainda, a atividade fabril da denominada
gráfica tradicional.
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SERVIÇOS

ARMAZÉM

LOJAS

Juntando os mundos empresarial e técnico-científico, a INCM liderou em 2019 a criação do CoLAB Almasciense em conjunto com
outras instituições nacionais de referência (The Navigator Company, Clara Saúde, Raiz, Fraunhofer Portugal, Universidade Nova de
Lisboa e NovaidFCT), uma associação sem fins lucrativos dedicada
à investigação e desenvolvimento em celulose para aplicações inteligentes e sustentáveis.
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A INCM reforçou o apoio ao projecto WalliD, spin-off empresarial
da empresa Caixa Mágica, focada na área da identidade digital, em
linha com a estratégia de vigilância tecnológica e de negócio ativa
de complemento ao portefólio de soluções da empresa. O WalliD
posiciona-se numa área de negócio que é aposta natural da INCM
— eID — mas aborda-a de forma complementar, tendo por base um
suporte tecnológico inovador — blockchain — que a INCM tem vindo
igualmente a explorar.

GRÁFICA DE SEGURANÇA
A produção de documentos de segurança, herdeira de uma antiga tradição de produção de valores
gráficos, como os selos fiscais e as letras de câmbio ou dos simples impressos para uso pelos cidadãos nas suas relações com os serviços públicos, representa uma área estratégica da atividade da
INCM, que responde tanto a necessidades da Administração Pública, como do setor privado, não
só em Portugal como além-fronteiras.
A INCM proporciona elevadas garantias de autenticidade e confiança, impedindo a falsificação e
contrafação. Para isso, conjuga as mais modernas técnicas gráficas de segurança, com recurso a
software específicos, processos avançados de personalização e matérias-primas tecnologicamente
evoluídas (polímeros, papéis, tintas, hologramas), com um rigoroso controlo do processo produtivo.
Com o progresso das tecnologias da informação, a INCM tem vindo a produzir uma nova geração
de documentos «inteligentes», que incorporam suportes eletrónicos e recorrem a avançados dispositivos de segurança física e lógica, mediante rigorosos processos industriais que têm lugar em
instalações de alta segurança.
São exemplos de documentos de segurança produzidos pela INCM o passaporte eletrónico português, o cartão de cidadão, a carta de condução, o título de residência eletrónico, o documento único
automóvel, os certificados de inspeção automóvel, o cartão tacógrafo digital, diversos cartões de
identificação para as forças de segurança, vinhetas médicas, estampilhas para tabacos e bebidas
espirituosas, selos fiscais e postais, cheques e cartões bancários.

SEGURANÇA DIGITAL
A inclusão de chips seguros, de contacto ou
contactless, permite armazenar dados biográficos e biométricos e aplicações que possibilitam ao titular comprovar eletronicamente a sua
identidade pelo match da sua impressão digital, feita diretamente no cartão de cidadão, ou
aceder com o passaporte eletrónico ao controlo
de fronteiras de forma rápida e automatizada
através da identificação biométrica por reconhecimento facial.
Através dos certificados digitais do cartão de
cidadão, gerados em infraestruturas seguras da
INCM, os titulares podem ainda autenticar-se na
web e assinar eletronicamente documentos, potenciando soluções de governo eletrónico, que
suportem relações desmaterializadas, seguras
e confiáveis.
A tramitação dos dados variáveis é hoje sustentada por soluções de sistemas de informação que permitem a desmaterialização destes
processos, reduzindo o tempo de emissão dos
documentos, e lhes dão mais segurança através
de soluções de certificação e encriptação digital que garantem a integridade e a autenticidade da informação.

PRODUÇÃO DE MOEDA
Com a integração de Portugal na moeda única
a cunhagem das moedas de Euro com face nacional passou a ser uma atribuição da INCM,
um processo que, pelos elevados parâmetros
exigidos, constituiu uma oportunidade de desenvolvimento tecnológico e elevou a empresa a um novo patamar de qualidade, de acordo
com os mais exigentes padrões internacionais.
A INCM tem ainda capacidade para produzir
moedas para outros países, garantindo a confidencialidade das especificações técnicas e a
mais elevada qualidade.
Para além da produção de moeda corrente
destinada a pagamentos e da moeda corrente
comemorativa, a INCM cunha e comercializa
moedas de coleção comemorativas, esteticamente apuradas, primando pela seleção criteriosa dos artistas criadores de moedas, e de
características visuais distintas, destinadas a
celebrar acontecimentos, efemérides ou personalidades de relevante interesse nacional e internacional, cujas emissões limitadas assumem
grande interesse tanto para numismatas como
para o público em geral.
Conciliando simultaneamente a arte com a técnica, a INCM tem dado origem a algumas das
mais belas moedas do mundo, conforme atestam os prémios internacionais conquistados.

16
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CONTRASTARIAS

PUBLICAÇÕES
OFICIAIS
A publicação dos atos que regem a vida da sociedade portuguesa constitui uma das áreas da
INCM onde o valor da segurança e a missão de
serviço público mais se fazem notar. A divulgação aberta e gratuita do Diário da República, por via eletrónica em www.dre.pt, assegura
um serviço indispensável ao exercício pleno de
cidadania e constitui um meio privilegiado de
universalizar o acesso à lei, contribuindo para
reforçar o Estado de direito democrático.

EDIÇÃO E CULTURA
Com dois séculos e meio de atividade de edição
livreira, a preservação e divulgação da memória
e do património da cultura portuguesa constituem missão de que está investida a INCM.
A par de obras e autores consagrados, de temas
e coleções tradicionais, surgem novos autores e
inauguram-se coleções que conferem à linha editorial da editora pública o timbre que a mantém
em consonância com a contemporaneidade.
O estabelecimento de protocolos e parcerias
com diversas instituições — principalmente da
esfera dos operadores culturais públicos, mas
também privados — tem contribuído para uma
dinâmica que permite melhorar e alargar a oferta editorial que a INCM coloca ao dispor dos cidadãos. A título de exemplo, fazem parte desta
atividade editorial extraordinária os catálogos
das exposições de vários Museus e Palácios Nacionais, através de um protocolo estabelecido
com a Direção-Geral do Património Cultural.

O crescente enfoque no cidadão
e a mudança de paradigma
que se tem verificado ao nível
dos jornais oficiais obrigam
a mudanças tecnológicas
profundas e à evolução de
uma lógica de editores e
publicadores para gestores
de produto.

18
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«Nem tudo o que luz é ouro, nem tudo o que
brilha é prata», diz-nos a sabedoria popular.
De facto, o elevado valor dos metais preciosos
e o fabrico de artefactos com toques inferiores
aos legais propiciam lucros ilícitos, enganando os consumidores, incapazes de distinguir a
real qualidade dessas peças. É para assegurar a
proteção dos consumidores e garantir uma concorrência leal entre os diversos agentes económicos que existem as Contrastarias da INCM.
A INCM, herdeira de um saber e experiência seculares na atividade de contrastaria, alia a tradição às mais modernas tecnologias, suportadas
por técnicas laboratoriais adequadas, de forma
a garantir, através da legalização dos artefactos
e de perícias técnicas, os mais altos padrões de
qualidade da ourivesaria em Portugal.

A crescente preocupação
dos consumidores com
a garantia da autenticidade e
rastreabilidade criou viabilidade
para o alargamento da oferta
a serviços de valor acrescentado
associados, como, por exemplo,
a rastreabilidade do ciclo de vida
dos artefactos, desde a produção
até ao consumidor final, com
a possibilidade de introdução de
informações complementares
sobre as peças
(projeto UniqueMark).
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GRANDES RESULTADOS
A INCM tem registado um crescimento sustentado do volume de negócios, atingindo a marca
histórica dos 100 milhões de euros em 2019.

O Plano de Investimentos da INCM alinha-se, de forma coerente, com estratégia da empresa na
modernização e evolução tecnológica, no aumento de eficiência industrial e na melhoria da qualidade e desenvolvimento de novos produtos, potenciando o desenvolvimento de negócios de forma
sustentada.

Este patamar, mais difícil de alcançar pela quebra significativa dos resultados na produção de
moeda corrente devido à interrupção temporária da atividade fabril na área da amoedação para
remodelação e reorganização do chão de fábrica, é fruto da estratégia de aposta na inovação e de
desenvolvimento de novos produtos, onde se incluem as emergentes soluções de segurança digital para identificação e autenticação, a certificação digital e as infraestruturas de chave pública, a
par do continuado esforço de internacionalização da empresa.

Com uma Compound Annual Growth Rate (CAGR) de 4,7% no período 2013/2019, prevê-se que as
vendas e a prestação de serviços possam continuar a crescer, a um ritmo médio de cerca de 4% ao
ano no próximo triénio.

11,0

7,5
Milhões de euros

Estes resultados conseguem ainda acomodar quebras de vendas, por vezes significativas, em alguns produtos tradicionais, evidenciando de forma inequívoca o sucesso da estratégia seguida
desde 2014.
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32,4
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15,1*

2014
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2016
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Resultado líquido

EBITDA

31,2
19,7

23,1

2018

2019

Volume de negócios

* 6,8 M Euros Efeito do registo de imparidade do terreno de Albarraque

Os resultados previstos para os próximos anos estão em linha com a evolução do negócio da INCM
e com a mudança, que já se vivencia, da configuração do portefólio de produtos e da respetiva estrutura de custos, sendo hoje evidente que só assim se permite continuar a tendência crescente do
volume de negócios gerado.
Embora não favorecendo no curto prazo a obtenção de resultados crescentes à mesma velocidade
que o aumento no volume de negócios, afigura-se ser esta a melhor estratégia de médio/longo
prazo, tendo em vista a sustentabilidade duradoura da INCM e, por conseguinte, a garantia da
rentabilidade do seu negócio e da remuneração futura do acionista.
Este caminho permitiu, ainda, o cumprimento do objetivo de redução de custos, constante no Contrato de Gestão do último triénio, por via do desenvolvimento de projetos de inovação geradores de
poupança, os quais registam um impacto financeiro muito expressivo, superior a 5 milhões de euros.
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Em 2019, registando-se uma notável taxa de execução de 99% do valor previsto no Plano de Investimentos, a INCM concluiu o portefólio de Evolução e Modernização da linha de Cartões Bancários
(EMV), tendo acrescentado sete novos portefólios: Indústria 4.0, Software de Infraestrutura, Evolução de Ecossistema Aplicacional de Sistemas Corporativos, Adequação de Espaços e Equipamentos Administrativos, Evolução e Modernização das Contrastarias, Evolução e Eficiência Energética
e Otimização da Logística.
Para garantir a melhor gestão financeira, a par da candidatura ao Sistema de Incentivos Fiscais (SIFIDE) para obtenção do crédito fiscal relativo a atividades de I&DI, a INCM apresentou candidaturas ao Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública (SAMA 2020),
ao Portugal 2020 e ao Horizon 2020 (H2020), de onde se prevê reconhecer, como rendimento, um
montante de quase 1 milhão de euros em 2020.
A gestão criteriosa dos recursos passa também pela melhor gestão do quadro de ativos da INCM
sem esquecer o cumprimento dos princípios gerais de elaboração dos Instrumentos Previsionais
de Gestão emanados pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças, nomeadamente a prossecução de
uma política de ajustamento dos quadros de pessoal, tendente a adequá-los às efetivas necessidades de uma organização eficiente.
Embora o número de recursos humanos tenha vindo a aumentar nos últimos anos para dar corpo
ao esforço comercial e de inovação, tal acontece somente em função da estrita necessidade para
garantir a concretização dos objetivos estratégicos da empresa, evidenciando-se, fruto dessa boa
gestão, um expressivo crescimento de 35% do valor acrescentado bruto (VAB) médio por trabalhador registado em 2019 (83,73 mil euros) face, por exemplo, ao ano de 2013 (62,17 mil euros).
A solidez económica da INCM que garanta a obtenção do máximo valor económico gerado (VEG)
e liberte para o seu acionista e demais partes interessadas um maior valor económico distribuído
(VED) foi sempre requisito em todas as decisões estratégicas da empresa.
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22%

Colaboradores

47%
6%

VER

94%

18%

VED

6%
1%

Fornecedores

Fornecedores de capital

(Pagamento de dividendos)

Estado

VED: Valor económico distribuído
VER: Valor económico retido

Essa solidez tem sido mantida ao longo do tempo, ainda que estes indicadores se encontrem naturalmente influenciados pelos custos que a estratégia de internacionalização acarreta, bem como
pela necessidade de investimento na inovação e na melhoria da eficiência interna, corolários da
inevitável alteração do negócio e portefólio de produtos, por forma a garantir a sustentabilidade da
empresa e a criação de valor a médio e longo prazo.
Para maior detalhe dos indicadores de desempenho económico e financeiro, consulte, por favor,
o Relatório e Contas de 2019, disponível na página web da INCM.

GOVERNO E BOAS PRÁTICAS
A INCM é gerida de acordo com o modelo de governo latino reforçado, composto pela Assembleia
Geral de Acionistas, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas. Este
arquétipo vai ao encontro das orientações para fortalecer as estruturas de controlo nos modelos de
governo das empresas do Estado e assegura uma efetiva segregação entre as funções de administração executiva e de fiscalização.
O Conselho de Administração é o órgão responsável pela aprovação dos objetivos e políticas de
gestão, elaboração e aprovação do plano estratégico e de negócio, relatório e contas anuais, relatório de sustentabilidade, relatórios financeiros e orçamentos, por estabelecer a organização interna
da empresa e elaborar os regulamentos e as demais instruções convenientes para uma boa gestão.
As funções de fiscalização cabem ao Conselho Fiscal e ao Revisor Oficial de Contas. De entre
as competências do Conselho Fiscal consta a emissão de parecer sobre as matérias relativas a
controlo interno, gestão de riscos, reporte financeiro, auditoria externa e auditoria interna.
Ao Revisor Oficial de Contas, para além das atribuições constantes da lei, compete emitir os pareceres previstos no sistema de controlo interno da administração financeira do Estado e do setor
público empresarial.
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A um nível tático destaca-se a existência dos Comités, não executivos, que transversalmente se
constituem como órgãos agregadores das diferentes competências da INCM e têm como missão
prestar apoio e aconselhamento ao Conselho de Administração sobre diversas matérias, algumas
de índole mais estratégica, assegurando a sua supervisão e acompanhamento.

Comunidade

VEG: Valor económico gerado
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A Direção de Auditoria Interna é responsável por delinear e realizar auditorias ou trabalhos de
consultoria interna, avaliando de uma forma independente e sistemática as atividades e processos
críticos, permitindo contribuir para uma melhoria do desempenho, controlo e governo da INCM,
exercendo as suas funções de um modo independente e objetivo, reportando funcionalmente ao
Conselho Fiscal.

COMITÉS PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
DO PLANO DE INVESTIMENTOS E DE OBJETIVOS
PROGRAMÁTICOS
COMITÉ DE ESTRATÉGIA
Impulsionar o
desenvolvimento
estratégico da INCM
e a adaptação das várias
atividades e áreas de
responsabilidade, revendo
o cumprimento dos
objetivos constantes do
plano estratégico e do
contrato de gestão com
o acionista.

COMITÉ DE
DESENVOLVIMENTO
ORGANIZACIONAL
Fomentar o
desenvolvimento
organizacional da
INCM, acompanhando
a evolução do respetivo
modelo organizativo,
articulando as políticas
de desenvolvimento
de recursos humanos e
promovendo uma cultura
alinhada com a estratégia
e os valores da INCM.

COMITÉ DE INOVAÇÃO
Promover a implementação de iniciativas e de práticas de
gestão da inovação na INCM, com o intuito de assegurar
a integração contínua da Investigação, Desenvolvimento
e Inovação (I&DI) na organização, nos processos e nos
produtos e serviços da empresa, tendo em vista o seu
desenvolvimento estratégico.

COMITÉ DE EFICIÊNCIA
INTERNA
Acompanhar a execução
dos programas
e projetos, com o intuito
de aumentar a eficiência
interna da INCM,
articulando as diferentes
áreas envolvidas
e desenvolvendo uma
cultura de eficiência
em toda a organização.

COMITÉ DE NOVOS
PRODUTOS
Apoiar o crescimento da
participação da INCM
no mercado nacional e
internacional, dotando
a organização da
capacidade de inovação
da sua oferta e de
resposta às exigentes
condições dos mercados
atuais, antecipando as
necessidades dos seus
clientes.
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COMITÉS PARA ACOMPANHAMENTO
DAS LINHAS ORIENTADORAS
COMITÉ DE ÉTICA
Estabelecer os
procedimentos
relacionados com as
questões de ética e da
deontologia na INCM
e, simultaneamente,
com a articulação dos
órgãos competentes
nesta matéria, no âmbito
do Código de Ética da
empresa.

PROCESSOS, RISCOS E CONFORMIDADE

COMITÉ DE IGUALDADE
DE GÉNERO

COMITÉ DE
SUSTENTABILIDADE

Apoiar e acompanhar a
implementação do Plano
de Igualdade.

Promover a integração
dos princípios da
sustentabilidade no
processo de gestão da
empresa, alinhando a
INCM com as melhores
práticas nesta temática.

COMITÉ PARA A SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO
Fazer cumprir os requisitos da Segurança da Informação,
de modo eficaz e consistente, em toda a INCM, de acordo
com as boas práticas e normas aplicáveis, constituindo-se
como órgão consultivo e supervisor do Sistema de Gestão
de Segurança da Informação.

O sistema de controlo interno sustenta-se no Sistema Integrado de Gestão (SIG) da INCM alicerçado em boas práticas de gestão que, maioritariamente, decorrem da implementação de normas
nacionais e internacionais pelas quais a empresa se encontra certificada ou em vias de certificação.

CA
AUDITORIA
INTERNA
COORDENADORES
ESPECIALISTAS
E PROMOTORES
GESTOR SIG

COMITÉ PARA A
GESTÃO DE RISCOS
CORPORATIVOS
Apoiar e orientar
o Conselho de
Administração em todas
as matérias relativas
à gestão de riscos
corporativos, garantindo
a supervisão neste
domínio.

Em 2019 funcionou, ainda, o Comité de Operações, o qual, pela sua essência e maior frequência,
a partir de 2020 assume outra natureza, sendo substituído por reuniões alargadas do Conselho de
Administração, dedicadas ao alinhamento da atividade comercial e produção.
O modelo de governo da INCM, sendo composto por estruturas de administração, de fiscalização e
orgânicas que asseguram a continuidade do negócio, numa conduta ética e transparente, respeita
os princípios do bom governo das empresas do setor empresarial do Estado.

GOVERNANCE

RISCO

OWNERS E2E
DONOS DE PROCESSOS

COMPLIANCE

Assente numa abordagem de Gestão por Processos, numa visão End to End (E2E), o SIG assegura
a integração, o desenvolvimento e a adequação continuada dos processos da organização em três
pilares estratégicos: Governança, Risco e Conformidade.
Sobre o primeiro pilar, o SIG garante a execução de projetos e iniciativas de melhoria contínua
decorrentes da identificação de «não conformidades» com requisitos, da gestão de risco, das expectativas de partes interessadas, ou outras fontes de informação relevantes. O desempenho e
eficácia do sistema são analisados e avaliados através de vários instrumentos de gestão, dos quais
se destaca a monitorização de objetivos e indicadores-chave de performance (KPI).
Noutro âmbito, o sistema assegura a execução de medidas de mitigação dos riscos da organização,
decorrentes da sua identificação, análise e avaliação, certificando que a informação de risco se encontra atualizada, consolidada, e é devidamente comunicada a todas as partes interessadas.
O SIG assegura, ainda, uma atuação íntegra com os requisitos legislativos, normativos e contratuais da organização.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Para além da criação de uma unidade orgânica autónoma para a Inovação e Desenvolvimento e da
Unidade de Segurança Digital no início de 2019, a INCM entendeu ser necessário definir no final
do ano um conjunto de novos ajustamentos à estrutura organizacional, numa demonstração da
flexibilidade da empresa em se preparar para os desafios vindouros, capacidade exigida às organizações orientadas para resultados e para a excelência.
A prossecução das orientações estratégicas implica manter uma forte coordenação da implementação das iniciativas e projetos. Essa missão cabe à recentemente criada Comissão de Coordenação Estratégica, responsável pela estruturação e articulação da atividade das diversas unidades
orgânicas em torno dos seguintes eixos estratégicos:

• INTERNACIONALIZAÇÃO E TRANSIÇÃO DIGITAL
• EFICIÊNCIA E INDÚSTRIA 4.0
• ESTRATÉGIA E TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL

CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO
ESTRATÉGICA
CISO

DAI

Coordenador de Segurança
de Informação

Direção Auditoria Interna

DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIO
DCO

DCE

DIREÇÃO
COMERCIAL

DIREÇÃO
DE CANAIS E
EMPRESARIAL

UNIDADES PRODUTIVAS
UGF

UNIDADE
GRÁFICA
DE SEGURANÇA

UNIDADES DE NEGÓCIO
AUTÓNOMAS
UCF
UNIDADES DAS
CONTRASTARIAS E
DE FISCALIZAÇÃO
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USD

UMD

UNIDADE
DE MOEDA

UNIDADE DE
SEGURANÇA
DIGITAL

SUPORTE ÀS OPERAÇÕES

CENTRO CORPORATIVO
DPR

DPG

DPI

DIREÇÃO
DE PROCESSOS,
RISCO E COMPLIANCE

DIREÇÃO DE
PLANEAMENTO
E CONTROLO DE
GESTÃO

DIREÇÃO DE
PROGRAMAS
DE INVESTIMENTO

SUPORTE À ORGANIZAÇÃO

UEC

UPO

DME

SLG

SLI

DDP

UNIDADE DE
EDIÇÃO
E CULTURA

UNIDADE DE
PUBLICAÇÕES
OFICIAIS

DIREÇÃO DE
MANUTENÇÃO
E ENGENHARIA

SERVIÇO
DE LOGÍSTICA

SERVIÇO DE
LABORATÓRIO
INDUSTRIAL

DCF

DJU

DIREÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO DE
PESSOAS

DIREÇÃO DE
CONTABILIDADE
E FINANÇAS

DIREÇÃO DE
SERVIÇOS
JURÍDICOS
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DSI

DCP

DIREÇÃO DE
SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO

DIREÇÃO DE
COMPRAS

DMO

SSI

SMC

DIREÇÃO DE
MANUTENÇÃO,
OBRAS E APOIO
GERAL

SERVIÇO DE
SEGURANÇA
INTERNA

SERVIÇO DE
MARKETING E
COMUNICAÇÃO
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O edifício da Imprensa Nacional, classificado como
monumento de interesse público, localiza-se
numa zona central da cidade de Lisboa, ocupando
uma boa parte do quarteirão delimitado pelas Rua
da Escola Politécnica, Rua da Imprensa Nacional,
Rua do Noronha e Rua do Arco a São Mamede.
Da autoria do arquiteto Domingos Parente da
Silva e posteriormente alterado e ampliado pelos
engenheiros Vítor Gomes Encarnação, Veiga da
Cunha e António Luís Ramos, o edifício
desenvolve-se ao longo de quatro volumes,
originalmente intercalados por pátios,
e organizados genericamente em três pisos,
num total aproximado de 10 000m2 de área de
trabalho que atualmente acomodam serviços
administrativos, instalação fabril, serviços de
logística e a histórica Biblioteca. Começado
a construir no início do século xx e concluído
em 1913, o edifício ao longo da sua história foi
objeto de várias alterações e ampliações, visando
a sistemática adaptação a novos requisitos
programáticos e tecnológicos.
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DESAFIO
ESTRATÉGICO
DE SUSTENTABILIDADE
• Orientações estratégicas
• Análise da materialidade
• Objetivos de desenvolvimento
sustentável
• Partes interessadas

7 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

DESAFIO ESTRATÉGICO
DE SUSTENTABILIDADE

1. CRESCIMENTO CENTRADO NO CLIENTE

O Desafio Estratégico de Sustentabilidade da INCM procura dar resposta às preocupações
e ambições de todas as partes interessadas, de forma equilibrada e com base na Análise de
Materialidade, traduzindo-se em 7 ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS.
Primordialmente pretende garantir o crescimento e evolução da atividade, tendo em vista a
sustentabilidade duradoura da empresa, a par do cumprimento das atribuições de interesse
público que lhe foram confiadas.

Garantia da rentabilidade
do negócio e preservação
da capacidade de
remuneração futura do
acionista.

CRESCER o negócio focando-se
na satisfação dos clientes e na
antecipação das suas necessidades

1. Satisfação do Cliente
2. Segurança do Produto e da Informação
3. Evolução do Portefólio de Produtos e
Serviços

2. INTERNACIONALIZAÇÃO
POTENCIANDO os ativos e alargando
o alcance geográfico e o impacto das
suas soluções

4. Internacionalização da Atividade
5. Reconhecimento Internacional

3. INOVAÇÃO
CRIANDO soluções diferenciadoras
para a segurança dos cidadãos
e empresas

6. Inovação nos Produtos e Serviços
7. Envolvimento da Comunidade Científica

4. EFICIÊNCIA INTERNA
OTIMIZANDO a organização e os
processos de gestão, produtivos
e logísticos

8. Eficiência de Processos
9. Evolução e Modernização do Negócio

5. DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES
Foram identificados 17 TÓPICOS MATERIAIS
relevantes que resultaram diretamente da
implementação da Estratégia de Envolvimento
das Partes Interessadas, bem como da análise
do enquadramento legal da empresa, do benchmarking com os seus congéneres e, ainda, do
alinhamento com as prioridades mundiais para
um desenvolvimento sustentável, traduzidos
nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).
A INCM subscreve a agenda global de
sustentabilidade, reunindo na sua estratégia,
de forma alinhada e integrada, as prioridades
de atuação nas dimensões económica, ambiental,
cultural e social.
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REFORÇANDO competências, uma
cultura de mérito e responsabilização,
e as políticas de conciliação,
diversidade e inclusão

10. Desenvolvimento de Competências
11. Igualdade e Diversidade
12. Conciliação de Vida Pessoal, Familiar
e Profissional

6. NOTORIEDADE E RECONHECIMENTO
REFORÇANDO a identidade da
empresa e do seu papel no mundo
digital

13. Imagem e Reputação
14. Ética Empresarial

7. IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL
CUMPRINDO a sua missão cultural
e social, dando enfoque ao ambiente

15. Promoção e Defesa da Língua Portuguesa
16. Responsabilidade Social
17. Evolução e Eficiência Ambiental

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019
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17 OBJETIVOS
DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

CLIENTES

A Organização das Nações Unidas definiu no
ano de 2015 a Agenda que define as prioridades
e aspirações mundiais para 2030, nas várias
dimensões do desenvolvimento sustentável
(económica, social e ambiental).

COLABORADORES E ORGANIZAÇÕES
REPRESENTATIVAS

FORNECEDORES

TUTELA/
ACIONISTA

A Agenda para estes 15 anos que visava a promoção
da paz, da justiça e de instituições eficazes, e da
qual 190 países são signatários, materializa-se
em 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) que requerem uma ação à escala mundial de
governos, empresas e sociedade civil.

SOCIEDADE
E COMUNIDADE
CIENTÍFICA

PARCEIROS
DE NEGÓCIOS

ENTIDADES REGULADORAS,
FISCALIZADORAS E CONSULTIVAS

ASSOCIAÇÕES
SETORIAIS

Principais canais de diálogo e auscultação, internos e externos:

PARTES INTERESSADAS
A INCM iniciou em 2018 a implementação de uma ESTRATÉGIA DE ENVOLVIMENTO DAS
PARTES INTERESSADAS, alinhada com os princípios da AA1000 SES (Stakeholder Engagement
Standard). O objetivo consiste em estabelecer um plano formal e integrado de envolvimento
e auscultação dos grupos que a empresa identificou como sendo as suas principais partes
interessadas, com o fito de melhor alinhar a estratégia em torno das suas expectativas e
necessidades e mais assertivamente priorizar ações de melhoria.
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AUSCULTAÇÃO ÀS PARTES INTERESSADAS

EVENTOS

• Inquérito de Satisfação de Clientes
• Inquérito de Reputação
• Inquérito de Clima Organizacional
• Cliente Mistério

• Exposições de Produtos/Serviços
• Organização de Concertos
• Participação em Feiras
• Prémios Literários

PUBLICAÇÕES

CANAIS DE CONTACTO

• Relatório e Contas
• Relatório de Sustentabilidade
• Revista Matriz

• Call Center
• Canal de Participação Ética
• Canais de Sugestões e Reclamações

CANAIS DE CONTACTO INTERNOS

AVALIAÇÃO DE PARTES INTERESSADAS

• Conversar INCM
• Intranet INCM
• Banco de Ideias
• Kaizen On

• Avaliação de Fornecedores
• Avaliação de Desempenho
• Avaliação da Satisfação de Clientes Internos

CANAIS WEB

SERVIÇO AO CLIENTE

• Website INCM
• Redes Sociais

• Loja Online
• Lojas Físicas
• Balcões de Contrastarias
• Biblioteca e Museu
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É com base numa relação estreita e de
confiança com o cliente que a INCM tem sido
capaz de ao longo do tempo acompanhar as
evoluções inerentes ao progresso da sociedade.
Invariavelmente, ao criar mais valor nos produtos
e serviços que oferece, a INCM não só cumpre
firmemente a sua missão, como melhor serve os
cidadãos e a sociedade em geral.
Fazer crescer o negócio focando-se na satisfação
dos clientes e dar «sentido de urgência»
à antecipação das suas necessidades e
expectativas, faz da INCM hoje uma empresa
de referência.

1.

CRESCIMENTO
CENTRADO NO
CLIENTE
• Oferecer mais valor
• Garantir qualidade e segurança
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1.

CRESCIMENTO CENTRADO NO CLIENTE
COMITÉS DE ACOMPANHAMENTO
- Comité de Novos Produtos

EVOLUÇÃO DO DIÁRIO DA REPÚBLICA ELETRÓNICO (DRE)

Nasce o DRE

OFERECER MAIS VALOR

O DRE passa a
ter força legal e o DR
é desmaterializado

1997

Os últimos anos foram marcados pela simplificação administrativa e desburocratização dos
processos que, aliados à passagem para um mundo digital, têm conduzido a uma mudança de
paradigma no âmbito de alguns dos produtos ou serviços que a INCM oferece.

1976

O que poderia ter sido uma ameaça à continuidade e sustentabilidade da empresa foi, antes,
encarado como uma oportunidade e um impulso à diversificação do portefólio da sua oferta.

Nasce o Diário da
República com este
nome

Surge
a ferramenta
de consolidação

Primeiras
coletâneas de
legislação eletrónica

Surge a cor no DRE

15 de julho

2006

2014
2010

1999

Novo grafismo do DRE
Novas funcionalidades
da App Guia do Investidor
DRE EN

2017
2016

2019
2018

Surgem as
1as ferramentas
de pesquisa

Novas funcionalidades: Lexionário,
tradutor jurídico
O DRE torna-se universal
e App
e gratuito (Medida Simplex de aproximação
ao cidadão - resumos em linguagem clara)
Nascem os atributos profissionais

DRE
• Novo alinhamento editorial de só uma
coluna, mais adaptado aos formatos
eletrónicos
• Melhorias de usabilidade no portal DRE
«Há dias assim...

• Disponibilização dos portais DRE
Investors e DRE na língua inglesa

Esta é a Empresa que num só dia desta semana...
... promove internacionalmente a cultura portuguesa (catálogo de autores)
... vence um dos mais prestigiantes prémios internacionais de design (Graphis Gold)
... concebe e produz o novo Documento Único Automóvel (com UniQode)
... desenvolve a aplicação Livro de Reclamações Eletrónico (para os nossos telemóveis)

• Implementação do Pilar III do European
Legislation Identifier, disponibilizando
a legislação num formato normalizado,
para facilitar a sua consulta e
reutilização além-fronteiras

Num só dia a INCM esteve nestes 4 palcos.»
Comunicação do Presidente do Conselho de Administração da INCM a todos os colaboradores,
no dia 2 de agosto de 2019

No conjunto das soluções oferecidas em 2019, destaque para as mais-valias na acessibilidade dos
cidadãos aos documentos oficiais por via da disponibilização de novos serviços, como sejam a
produção do Cartão de Cidadão no nível de serviço «extremo urgente» na zona norte do País, nas
instalações da INCM em Gondomar, e a prestação do serviço «Carta de Condução na Hora» numa
Loja do Cidadão em Lisboa.
Para além de outros descritos mais detalhadamente no capítulo dedicado à inovação, são
analogamente bons exemplos desta estratégia de crescimento centrada no cliente a evolução
de produtos e serviços emblemáticos da INCM, tais como o Diário da República Eletrónico,
o Documento Único Automóvel, o Livro de Reclamações e a produção de Selos de Tabaco.
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NOVO DOCUMENTO ÚNICO AUTOMÓVEL
(DUA)
• Alteração do suporte físico utilizado
na produção do Documento Único
Automóvel, para passar a ser um cartão
de policarbonato, num formato e
tamanho idêntico a um cartão bancário
ou ao cartão de cidadão, denominado
Certificado de Matrícula

• Melhoria da App DRE que passou
a incluir legislação consolidada,
notificações push e funcionalidades
mais adaptadas aos usuários dos
equipamentos móveis, aproximando
os cidadãos do DRE

• Conceção e design do DUA introduzindo
novos elementos de segurança, como o
UniQode
• Desenvolvimento de uma App que
permite a autenticação e consulta dos
dados associados ao DUA através de um
smartphone
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O Livro de Reclamações
Eletrónico é apontado como
exemplo de transformação
digital. «Revisitar o processo
tendo o cidadão no centro,
tornando assim a reclamação
mais simples, cómoda,
acessível e expedita.»

GARANTIR QUALIDADE E SEGURANÇA
Por reconhecer que ter «foco no cliente» é o garante da sua sustentabilidade, a INCM foi
desenvolvendo e incorporando políticas, processos e ferramentas de gestão alinhados com as
melhores práticas internacionais. Assim o atestam as diversas certificações conquistadas pela
INCM ao longo dos anos, as quais, não sendo um fim em si mesmo, são efetivamente um selo de
garantia de qualidade e segurança para os seus clientes.
Exemplo disso é a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade pela norma
NP EN ISO 9001:2015, hoje em dia estendida a toda a atividade da empresa, mas que já data
do ano 2000 no processo de produção de moeda, imprescindível, aliás, por exigência do
Banco Central Europeu para a cunhagem do euro.
É também o caso da certificação pela norma ISO 14298:2013 Graphic Technology Management of
Security Printing Processes, atribuída em 2018 pela Intergraf (European Federation for Print and
Digital Communication), que se revela estratégica porquanto coloca a INCM num lote restrito de
empresas e organizações a nível internacional com esta competência.

APP «LRE MOBILE»
• Criação de uma App, disponível nos
telemóveis iOS e Android, que permite
trazer o Livro de Reclamações Eletrónico
(LRE) no bolso de cada consumidor (já
com cerca de 1300 instalações)
• O LRE já recebeu mais de
170 mil Reclamações, 800 Elogios e
10 mil Pedidos de Informação, sendo
um veículo por excelência para ouvir
o consumidor, numa perspetiva de
melhoria global do serviço prestado
pelos cerca de 270 mil operadores
económicos

Ter a informação exata por
onde passou cada maço
de tabaco constitui uma
inovação técnica e de negócio
com impacto em todos os
envolvidos na sua produção
e comercialização.
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NOVO SELO E IDENTIFICADOR ÚNICO
DO TABACO
• Produção do novo modelo de estampilha
de tabaco, de menores dimensões e alvo
de inovações tecnológicas profundas,
com a inclusão de adicionais elementos
de segurança, como o UniQode
• Disponibilização do serviço de emissão
de Identificador Único que integra uma
solução europeia de rastreabilidade do
maço de tabaco desde a sua produção
(fábrica, linha de produção, marca),
passando pela sua distribuição até chegar
ao cliente final (consumidor)

Mas a aposta da empresa na adoção dos mais exigentes padrões de segurança nos processos de
fabrico já vem de longe como evidenciam os certificados conquistados há já mais de uma década
da Visa Internacional e da Mastercard Internacional para a produção e personalização de cartões
bancários, a que se juntou a certificação CQM (Card Quality Management) da MasterCard, no ano
de 2015, norma específica para o controlo de qualidade do processo de fabrico.
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LABORATÓRIOS
A INCM possui laboratórios acreditados
pelo Instituto Português de Acreditação
(IPAC) segundo a norma NP EN ISO 17025,
para ensaios de papel, tintas e ligas
metálicas, ascendendo a um total de 45
os ensaios acreditados. Estes ensaios são
realizados tanto para controlo de qualidade
interno como para clientes externos que os
solicitem.
A empresa dispõe também de laboratórios
de apoio à produção de moeda cujos ensaios
são definidos e auditados regularmente
pelo Banco Central Europeu, bem como de
laboratórios de apoio à produção gráfica,
cujos métodos de ensaio são estabelecidos
em normas de referência internacionais.
Existe ainda uma área dedicada ao controlo
metrológico dos equipamentos de medição
e ensaio, de forma a assegurar que todos
os equipamentos com influência na
qualidade dos produtos são verificados e
calibrados periodicamente, assegurando a
rastreabilidade das medições efetuadas.

A qualidade dos produtos e serviços é condição sine qua non para a obtenção da satisfação e
confiança dos clientes da INCM, razão pela qual, pese embora já sujeita a rigorosas auditorias
externas anuais de certificação, a empresa exija a realização de um conjunto vasto de auditorias
internas, bem como promova a realização de auditorias a fornecedores, normalmente internacionais,
considerados críticos para a continuidade do negócio.
Ao longo do tempo, a empresa tem feito um forte investimento em estruturas, políticas e práticas
que garantam não só a qualidade dos seus produtos e serviços, mas que assegurem igualmente o
incremento dos níveis de segurança e a proteção e privacidade dos dados com que trabalha.
A credenciação da INCM, no ano de 2015, junto do Gabinete Nacional de Segurança (GNS) e
principalmente a implementação de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação, com
base no referencial NP EN ISO 27001:2013, transversal a toda a empresa e certificado, em 2016, no
âmbito da produção do cartão tacógrafo digital, a que se acresceu o cumprimento dos requisitos
trazidos pela entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais (RGPD)
a nível europeu, ilustram também a seriedade com que a INCM endereça esta temática, que há
muito faz parte do seu ADN.
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em relação à empresa, (iii) qualidade
dos produtos e serviços prestados e (iv)
opinião sobre o valor dos produtos e
serviços transacionados.
O aprofundamento da especialização da
atividade comercial nos vários segmentos,
promovendo a intensificação da
relação com os clientes institucionais e,
simultaneamente, uma melhor satisfação
dos clientes de retalho, está na agenda da
INCM para o próximo triénio.

OUVIR O CLIENTE
Ter sentido de visão e ler os sinais de
evolução da sociedade é crucial para
a sustentação do negócio de qualquer
empresa. Mas não é suficiente. Saber
ouvir os clientes e manter uma relação
de proximidade é igualmente essencial
à implementação de melhorias nos
produtos e serviços oferecidos pela INCM
e à antecipação daquelas que
serão as necessidades futuras.
Para além de outros canais de
auscultação, diretos e indiretos, que
a INCM possui, de que é exemplo
a realização frequente de vagas
«Cliente Mistério», o processo bienal
de avaliação da satisfação do cliente,
segundo o modelo European Customer
Satisfaction Index (ECSI), permite efetuar
uma aferição em quatro dimensões:
(i) perceção global sobre a empresa
(imagem), (ii) expectativas do cliente

Ouvir os clientes e manter
uma relação de proximidade
é igualmente essencial à
implementação de melhorias
nos produtos e serviços
oferecidos pela INCM.
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A experiência e o know-how acumulados pela
empresa ao longo dos anos mais recentes, tanto
ao nível da gráfica de segurança como no que
respeita ao desenvolvimento e implementação
de sistemas eletrónicos seguros, que facilitam
e simplificam as relações entre pessoas, empresas
e instituições, têm contribuído para um crescente
reconhecimento internacional da INCM.
Este reconhecimento «fora de portas» faz da
INCM uma parceira de eleição para instituições
de diversos países, sobretudo do mundo
lusófono, que têm vindo a adotar soluções
tecnológicas e documentos de segurança
desenvolvidos pela empresa.

2.
INTERNACIONALIZAÇÃO
• Estratégia de internacionalização
• Principais geografias
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2.

INTERNACIONALIZAÇÃO
COMITÉS DE ACOMPANHAMENTO
- Comité de Estratégia
- Comité de Novos Produtos

ESTRATÉGIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO
Internacionalizar e reforçar o posicionamento estratégico da INCM é um dos pilares da estratégia
de sustentabilidade firmemente prosseguida desde 2017, que permitiu alcançar no palco internacional um volume de negócios na atividade corrente que ultrapassa os 9 milhões de euros, neste
triénio, e que se eleva a um valor superior a 26 milhões de euros quando acrescidas as operações
de venda de refugo e metal amoedado.

A presença da INCM em outras geografias, com produtos
gráficos de segurança e moedas, é hoje uma realidade, com
maior expressão em países de língua oficial portuguesa.
Fruto da estratégia prosseguida desde 2017, num esforço
significativo de venda no mercado internacional, são já 23
os países para onde a INCM exporta.

Intensifica-se particularmente no mercado externo a atividade comercial na área gráfica de segurança e de segurança digital, com foco para os documentos de identificação, de que é um marco
o primeiro passaporte produzido para um país fora dos países de língua oficial portuguesa, para o
Turquemenistão. Ganham também relevo neste negócio os serviços conexos de certificação digital como as PKI (Public Key Infrastructure), embora se mantenham e conquistem novos negócios
noutras áreas de atividade da INCM, como a venda de moedas de coleção e a produção de moeda
corrente para outros países, de que são exemplos no passado a Estónia e a Geórgia, estando já firmada a cunhagem de moeda em 2020 para a Arménia.
De entre os 23 países para os quais a empresa exportou de forma mais expressiva nestes últimos
três anos, destaque sobretudo para os países de língua oficial portuguesa, onde a intervenção cultural tem sido facilitadora da presença da INCM, e onde usufrui de uma marca forte, sendo reconhecida pela competência técnica em vários domínios da sua atividade.

NORUEGA
ALEMANHA
FINLÂNDIA
LUXEMBURGO
PAÍSES
BÉLGICA BAIXOS
REINO UNIDO

ESTÓNIA
POLÓNIA
SUÍÇA

NORUEGA
ALEMANHA

FINLÂNDIA

FRANÇA

LUXEMBURGO
PAÍSES
BÉLGICA BAIXOS

ESPANHA

MÓNACO
ITÁLIA

REINO UNIDO

ESPANHA

CABO VERDE

A estratégia de internacionalização tem sido ancorada ainda na participação em conferências e
seminários internacionais, bem como no estabelecimento de acordos com alguns fornecedores
que atuam no mercado global e reconhecem na INCM um potencial parceiro na oferta de parte da
cadeia de valor, em especial nas áreas de atuação onde tem elevada competência, como no design,
na impressão e personalização de segurança e nas soluções eletrónicas inovadoras.

ESTÓNIA
GRÉCIA
POLÓNIA
SUÍÇA

FRANÇA

CABO VERDE

JAPÃO

GEÓRGIA

MÓNACO
ITÁLIA

GUINÉ-BISSAU

JAPÃO

GEÓRGIA

GRÉCIA

GUINÉ-BISSAU

S. TOMÉ E PRÍNCIPE

ANGOLA

S. TOMÉ E PRÍNCIPE

ANGOLA

BRASIL

Nestes mercados, a INCM tem vindo a estreitar uma relação de cooperação com as suas congéneres, nomeadamente com a Imprensa Nacional de Cabo Verde e a Imprensa Nacional de Angola.
Para a entrada noutros mercados a INCM tem estabelecido parcerias estratégicas com outras empresas de presença mundial que já permitiram, no passado, por exemplo, efetuar a impressão do
passaporte da Moldávia e a produção dos cartões de identificação da Namíbia.

TIMOR-LESTE

MOÇAMBIQUE
TIMOR-LESTE

MOÇAMBIQUE

BRASIL

LEGENDA:
MOEDAS

LEGENDA:

MOEDAS
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NORUEGA
ALEMANHA
FINLÂNDIA

PRINCIPAIS GEOGRAFIAS

LUXEMBURGO
PAÍSES
BÉLGICA BAIXOS

NORUEGA

REINO UNIDO

ALEMANHA
FINLÂNDIA

FRANÇA

LUXEMBURGO
PAÍSES
BÉLGICA BAIXOS
REINO UNIDO
FRANÇA
ESPANHA

ESPANHA
ESTÓNIA
POLÓNIA
SUÍÇA
MÓNACO
ITÁLIA

MÓNACO
ITÁLIA

JAPÃO

GEÓRGIA

GRÉCIA

• Cartão Nacional de Identificação Eletrónico: Contém
CABO VERDE
um microprocessador
criptográfico
que armazena de
GUINÉ-BISSAU
forma segura os dados biográficos e biométricos do
S. TOMÉ E PRÍNCIPE
cidadão e os seus certificados
digitais, permitindo o uso
MOÇAMBIQUE
ANGOLA
de autenticação eletrónica e assinaturas
digitais.

JAPÃO

GEÓRGIA

GRÉCIA
• Sistema de Certificação
Eletrónica do Estado:
Integração dos sistemas de autenticação forte nas relações
CABO VERDE
GUINÉ-BISSAU
eletrónicas entre
pessoas singulares e coletivas com
o Estado moçambicano e entre entidades públicas e privadas,
S. TOMÉ E PRÍNCIPE
permitindo dar o primeiro passo para desenvolver projetos
de
TIMOR-LESTE
MOÇAMBIQUE
ANGOLA
desmaterialização de processos e procedimentos, assegurando
BRASIL
a conformidade legal e a garantia de segurança no combate
à fraude.

• Censos: A INCM produziu 8 milhões de boletins para
o Censos 2017 em Moçambique, o 4.º censo populacional
daquele país.

MOÇAMBIQUE

ESTÓNIA
POLÓNIA
SUÍÇA

TIMOR-LESTE

BRASIL

• Passaporte Eletrónico

CABO VERDE

• Título de Residência para Estrangeiros
• Selos Brancos
• Moeda Comemorativa dos Primeiros Jogos Africanos

PRAIA

LEGENDA:
MOEDAS
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SEGURANÇA DIGITAL

EDITORIAL

OUTROS

LEGENDA:
MOEDAS
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SEGURANÇA DIGITAL

EDITORIAL

OUTROS

MAPUTO
NORUEGA
ALEMANHA
FINLÂNDIA
LUXEMBURGO
PAÍSES
BÉLGICA BAIXOS
REINO UNIDO

POLÓNIA
• Passaporte Eletrónico:
Segue as mais recentes
FRANÇA
SUÍÇA
recomendações
da MÓNACO
Organização Internacional da Aviação
ESPANHA
JAPÃO
GEÓRGIA
ITÁLIA
Civil (ICAO) e contémGRÉCIA
um chip criptográfico que armazena
de forma segura os dados biográficos e biométricos do
CABO VERDE
cidadão,
possibilitando
um aumento muito considerável
GUINÉ-BISSAU
da segurança no controlo de fronteiras e da mobilidade
S. TOMÉ E PRÍNCIPEdos seus titulares. Além da produção de um
transfronteiriça
TIMOR-LESTE
MOÇAMBIQUE
ANGOLA
novo modelo das cadernetas
de
passaporte de alta segurança,
BRASIL
o projeto abrange o desenvolvimento e implementação de
uma solução completa para a sua emissão que inclui uma PKI
exclusiva, a integração com equipamentos de recolha de dados
biométricos e formação técnica intensiva para que a operação
da solução seja efetuada em S. Tomé e Príncipe por elementos
do Serviço de Migração e Fronteiras (SMF) deste país.

S. TOMÉ E PRÍNCIPE

SÃO TOMÉ

ESTÓNIA

Em produtos como os cartões de identificação
ou passaportes, cujo reconhecimento da
qualidade e segurança oferecidos já permite à
INCM uma presença continuada nos mercados
internacionais, foram fatores críticos de
sucesso a certificação do Sistema de Gestão de
Produção Gráfica de Segurança, pela norma ISO
14298:2013, e o reforço da atividade na área
comercial e de pré-venda num cenário de
proximidade junto dos clientes.

LEGENDA:
MOEDAS
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SEGURANÇA DIGITAL
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OUTROS
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A necessidade de dar resposta à crescente
exigência dos clientes com a qualidade dos
produtos e serviços e de responder a uma
sociedade que utiliza regularmente as
tecnologias da informação e comunicação,
naturalmente mais predisposta para processos
de transformação digital, faz das atividades de
Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&DI),
um importante fator diferenciador para
as empresas e para as economias.

3.
INOVAÇÃO

• 250 anos a antecipar o futuro
• Projetos I&DI
• Prémio IN3+
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3.

INOVAÇÃO
COMITÉS DE ACOMPANHAMENTO
- Comité de Inovação

Para incentivar a inovação dentro da empresa existe o Banco de Ideias com o objetivo de dar oportunidade a todos os colaboradores de, em qualquer momento,
participarem ativamente no sucesso da
INCM através da contribuição de ideias
inovadoras que reforcem o conhecimento,
o desempenho e a competitividade da empresa. Periodicamente são também lançados desafios sobre a marca Banco de Ideias
relativo a temas específicos considerados
estratégicos.

250 ANOS A ANTECIPAR O FUTURO
A INCM, instituição secular que comemorou em 2019 os 250 anos da Imprensa Nacional, tem não
só a responsabilidade de produzir bens e serviços essenciais para o País, desde a cunhagem da
moeda à produção e autenticação dos documentos de identificação dos cidadãos, mas também a
responsabilidade de antecipar o futuro.
Para a empresa, a importância da inovação reside no seu elevado grau contributivo para a competitividade, enquanto geradora de padrões de segurança que assegurem autenticidade e fiabilidade, e na procura de novos produtos que construam e fortaleçam o reconhecimento da marca de
segurança da INCM, enquanto fator decisivo no cumprimento da sua missão e no garante da sua
sustentabilidade.
A inovação na INCM baseia-se numa estratégia colaborativa (open innovation) assente na potenciação de conhecimento e inovação interna e externa.
Internamente a estratégia é concretizada pelo INCM LAB, cuja missão se foca no desenvolvimento
e modernização de processos e técnicas e introdução de novos produtos e serviços no portefólio da
empresa. Sintomático dessa estratégia tem sido a anuência do acionista, na proposta de aplicação
de resultados da empresa, em proceder à alocação anual de uma verba destinada a investimento
em projetos I&DI, tendo como referência 1% do volume de negócios corrente da INCM (cerca de
1 milhão de euros).

Externamente a estratégia materializa-se na rede colaborativa de parceiros externos — Rede de
Inovação — constituída por universidades, centros tecnológicos e de investigação, laboratórios,
startups, investidores, fornecedores e clientes, entre outras entidades setoriais consideradas estratégicas, num total de 21 instituições e 73 investigadores.
A Rede de Inovação permite a exploração e discussão de matérias de inovação mais complexas e
que muitas vezes requerem elas próprias a criação de consórcios de trabalho entre parceiros com
competências nucleares em determinadas áreas.

REDE DE INOVAÇÃO
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PROJETOS I&DI

UniqueMark

A dinâmica entre o INCM LAB e a Rede de Inovação já permitiu à INCM a participação em
cerca de duas dezenas de projetos de I&DI, com um total de investimento desde 2014 que ascende
a quase 6 milhões de euros, enquadrados sobre as temáticas da eficiência interna, autenticação,
rastreabilidade e proteção de marca, fabrico e cunhagem de moeda metálica, serviços eGOV, identificação digital e documentos de identificação.
Estes projetos apresentam já resultados relevantes para a comunidade científica, de onde se destaca a publicação de 16 artigos em revistas científicas e em fóruns de referência, bem como para
o negócio com 7 novos pedidos de patentes submetidos em 2019 e um elevado retorno financeiro,
onde se incluem 5 milhões de euros de redução de custos por via da inovação.

UniQode
LINHA ESTRATÉGICA: Autenticação, Rastreabilidade e Proteção de Marca
PARCEIRO: Universidade de Coimbra

OBJETIVO
Desenvolvimento de uma
tecnologia de sistema de
segurança, autenticidade
e rastreabilidade,
e respetivos instrumentos
de codificação, leitura
e verificação.

OBJETIVO
Melhorar a segurança das
marcas de contrastaria,
tornando-as únicas e sem
possibilidade de ser copiadas,
bem como desenvolver os
respetivos instrumentos de
verificação de autenticidade.

APLICAÇÃO
Desenvolvimento de uma
tecnologia de sistema de
segurança, autenticidade e
rastreabilidade, e respetivos
instrumentos de codificação,
leitura e verificação.

RESULTADOS
• Novo sistema de marcação que permite a introdução de uma marca única, não clonável, conseguido por
meio da dispersão de partículas de diamante (na técnica de punção) e de um desenho determinístico
(marcação a laser).
• Solução proprietária da INCM (com dois pedidos de patente nacional).
• Sistema simples e acessível para verificação de autenticidade e rastreabilidade de marcas e artefactos
de metais preciosos, verificável por câmaras, microscópio, ou dispositivos móveis, consoante o nível de
segurança pretendido.

Papel Secreto
LINHA ESTRATÉGICA: Autenticação, Rastreabilidade e Proteção de Marca
PARCEIRO: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT/UNL)

APLICAÇÃO
Selos ou rótulos de segurança;
soluções de autenticidade e
de proteção de marcas com
aplicação em diferentes
produtos e setores económicos;
documentos de segurança;
soluções de rastreabilidade que
necessitem de um identificador
único.
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RESULTADOS
•N
 ovo sistema de codificação, baseado em
diferentes identidades visuais (gráficas,
holográficas e impressão com glitter),
customizável à medida da aplicação
para a qual se destina e verificável por
dispositivos móveis em online e offline.
•U
 ma solução proprietária da INCM
(com dois pedidos de patente nacional
e internacional).
•P
 roporciona diferentes níveis de
segurança e rastreabilidade, consoante
o tipo de utilizador (p. ex., produtor/
retalhista, fiscalizador e consumidor final).

OBJETIVO
Desenvolvimento de sistemas eletrónicos
de informação utilizando tecnologia embebida
e implementada em papel, visando o aumento da
segurança e da rastreabilidade de pessoas, atos,
bens e documentos.

APLICAÇÃO
Soluções de rastreabilidade que necessitem de um
identificador único.

RESULTADOS
• Etiquetas de RFID/NFC para identificação
de produtos (p. ex., embalagens), baseadas em
microssistemas eletrónicos embebidos em papel.
• Futuro desenvolvimento no âmbito do
Laboratório Colaborativo AlmaScience.
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Nanomarcador

vCardID

LINHA ESTRATÉGICA: Autenticação, Rastreabilidade e Proteção de Marca
PARCEIRO: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT/UNL)

LINHA ESTRATÉGICA: Documentos de Identificação
PARCEIRO: INESC-TEC

OBJETIVO
Produção de marcadores para incorporação em tinta de segurança
para impressão em jato de tinta e em offset, com base em materiais
nanoestruturados, e desenvolvimento do respetivo leitor para
validação dos elementos de segurança.
APLICAÇÃO
Impressão em offset de elementos de segurança de selos e
documentos de segurança, bem como na respetiva personalização.
RESULTADOS
• Conseguir a independência de fornecedores, através de
introdução dum marcador de produção própria da INCM
• Obter solução de elevada segurança para personalização de
documentos valiosos (p. ex., diplomas).

Sphinx
LINHA ESTRATÉGICA: Autenticação, Rastreabilidade e Proteção de Marca
PARCEIRO: L
 IDER – National Technical University of Athens (NTUA), e mais outros 14 parceiros
europeus de 5 Estados-Membros

OBJETIVO
Criação de um algoritmo e respetivo middleware para
implementação em diferentes plataformas de verificação
biométrica.
APLICAÇÃO
Cartão de Cidadão e outros cartões de identificação.
RESULTADOS
• Solução proprietária da INCM, permitindo a
independência da empresa em relação aos seus
fornecedores.
• Uma nova solução biométrica (match-on-card para as
impressões digitais) e respetiva solução de middleware.
• Efetiva redução de custos de produção.
• Aperfeiçoamentos dos sistemas onde as soluções são
implementadas.

Card3DFace
LINHA ESTRATÉGICA: Documentos de Identificação
PARCEIRO: Universidade de Coimbra

OBJETIVO
Desenvolvimento de uma ferramenta de cibersegurança
universal para certificação de equipamentos e dispositivos
médicos.
APLICAÇÃO
Identificação e autenticação de alta segurança que
certifiquem que equipamentos médicos cumprem com as
normas estabelecidas pela ferramenta de cibersegurança
em desenvolvimento.
RESULTADOS
• Ferramentas de software de cibersegurança passíveis de
serem comercializadas na industria médica.
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OBJETIVO
Criação de um sistema de geração de impressão
com visualização 3D de faces, para utilização
em documentos de identificação.

APLICAÇÃO
Documentos de identificação físicos e sistemas
de identificação digital.

RESULTADOS
• Um sistema de captação de imagens e geração
de modelos 3D de faces, próprio da INCM.
• Um sistema de armazenamento e gravação
de faces 3D, próprio da INCM.
• Um sistema de impressão lenticular em cartões
com criação de efeito visual tridimensional.
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TrustFace

MobileID

LINHA ESTRATÉGICA: Documentos de Identificação
PARCEIRO: Universidade de Coimbra

LINHA ESTRATÉGICA: Identificação Digital
PARCEIRO: Universidade do Minho

OBJETIVO
Desenvolvimento da tecnologia UniQode para verificação
de autenticação de fotografias de faces em documentos de
identificação e com aplicação nas tintas da gama do invisível.
APLICAÇÃO
Documentos de identificação, tais como cartão de cidadão e passaporte.

OBJETIVO
Desenvolvimento de uma solução de emissão de documentos
digitais de identificação cuja utilização é efetuada através de
dispositivos móveis, baseados em infraestruturas descentralizadas
(p.ex., blockchain privada, semiprivada ou pública), e em biometria
avançada complementada por biometria comportamental, em
conformidade com RGPD e eIDAS.

RESULTADOS
• Segurança e conveniência de identificação no mundo digital.
• Capacidade de disponibilização seletiva de atributos
específicos.
• Interoperabilidade transfronteiriça.
• Promoção da utilização de serviços de eGOV pelos cidadãos.
• Criação de uma carteira de documentos digitais para
utilização em dispositivos móveis.

RESULTADOS
• Uma solução proprietária da INCM, que permitirá a substituição da tecnologia atual antifraude
e a consequente independência dos seus fornecedores.
• Solução baseada na criação de um sistema de registo de identificadores únicos em faces humanas,
e no cruzamento dessa informação com outros elementos de segurança existentes nos documentos
de identificação.
• Possibilidade de utilizar a tecnologia UniQode em tintas da gama do invisível, sendo verificável por smartphone.

Facing

Moeda Transparente

LINHA ESTRATÉGICA: Documentos de Identificação
PARCEIRO: Universidade de Coimbra

LINHA ESTRATÉGICA: Fabrico e Cunhagem de Moeda
PARCEIRO: IDMEC|IST

OBJETIVO
Melhorar o pré-processamento das imagens que serão impressas nos
documentos de identificação, nomeadamente o Cartão do Cidadão
e o Passaporte Eletrónico Português, verificar o cumprimento dos
requisitos das mesmas imagens das faces de pessoas em harmonia
com as recomendações da ICAO e dos organismos da União Europeia,
designadamente os que se debruçam sobre os regulamentos dos
documentos de viagem, efetuar o reconhecimento de faces e efetuar
a prova de vida em faces.
APLICAÇÃO
Documentos de identificação, tais como Cartão de Cidadão e Passaporte.
Aplicações de registo e autenticação, incluindo para entidades financeiras,
comerciais e governamentais.
RESULTADOS
• Uma solução proprietária da INCM, que permitirá a melhoria da qualidade da validação de fotos de documentos
de identificação e de viagem, cumprindo as recomendações internacionais, nomeadamente da ICAO.
•N
 ovo sistema para registo e autenticação de pessoas em aplicações web, aplicações móveis e outras, incluindo
reconhecimento facial e prova de vida, para combate à fraude.
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APLICAÇÃO
Documentos de identificação civil,
académica e profissional.

OBJETIVO
Desenvolvimento de técnicas de cunhagem
de moeda metalo-polimérica, com possibilidade
de inclusão de elementos estéticos inovadores
e de elementos de segurança.

APLICAÇÃO
Moedas comemorativas e de coleção.
RESULTADOS
•S
 olução proprietária (com um pedido de patente
nacional).
•N
 ova técnica de produção de moeda metalopolimérica, através de cunhagem e encravamento
simultâneo do metal e polímero (ou respetivo
laminado).
•P
 ossibilidade de introdução na moeda metálica de
novos elementos de segurança, tais como tintas de
segurança, holograma e chip eletrónico.
•R
 eduz o risco de falsificação e possibilita a emissão
de moeda metálica de valor mais elevado.
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Simulação Numérica de Cunhagem de Moeda

MoedaInov

LINHA ESTRATÉGICA: Fabrico e Cunhagem de Moeda
PARCEIRO: IDMEC|IST

LINHA ESTRATÉGICA: Fabrico e Cunhagem de Moeda
PARCEIRO: Universidade do Minho

OBJETIVO
Desenvolvimento de um programa de elementos finitos que
permite efetuar a simulação numérica do processo de cunhagem
de moedas.
APLICAÇÃO
Moedas correntes, comemorativas e de coleção.
RESULTADOS
• Programa que simula o processo de cunhagem de moeda metálica, prevendo as áreas dos cunhos que
poderão dar origem a constrangimentos e dificuldades.
• Permite um melhor controlo do processo de fabrico de cunhos, nomeadamente atuando ao nível do desenho
e do processo de produção dos cunhos.
• Redução no consumo de cunhos, com efetiva redução de custos de produção.
• Possibilidade de licenciamento e exploração do software noutras Casas da Moeda.

OBJETIVO
Desenvolvimento de uma nova tecnologia que
permite a criação de novos efeitos estéticos, através
da combinação de diversos materiais metálicos
e cerâmicos, o que possibilita a produção de efeitos
superficiais através de cores e texturas diversas.

APLICAÇÃO
Moedas
comemorativas
(de coleção
e corrente).

RESULTADOS
• Nova técnica de fabrico e cunhagem de moedas metalo-cerâmicas.
• Maior liberdade de design de moedas, ao permitir novos efeitos estéticos nas
moedas de coleção.

Moeda com Elementos Rotativos
LINHA ESTRATÉGICA: Fabrico e Cunhagem de Moeda
PARCEIRO: IDMEC/IST

Diminuição da Colonização Bacteriana em Moedas
LINHA ESTRATÉGICA: Fabrico e Cunhagem de Moeda
PARCEIRO: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FC/UNL-UNIDEMI), Instituto
Superior Técnico (IST-IBB)

OBJETIVO
Dotar a INCM com o know-how e os meios
necessários para proceder a uma análise
sistemática do potencial de cada moeda para a
colonização e sobrevivência bacteriana, permitindo
novos critérios de conceção de moedas que
minimizem a sua adesão. Promoção e divulgação
à sociedade do projeto e seus resultados.
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APLICAÇÃO
Moedas correntes.
RESULTADOS
• Produção de um equipamento customizado
(protótipo funcional) que simule as condições
de uso quotidiano de moedas e permita quantificar
a adesão bacteriana em ensaios padrão.
• Elaborar novas recomendações (guidelines) para
a conceção/desenho de moeda metálica com
o intuito de reduzir a colonização bacteriana. Estas
guidelines serão linhas orientadoras para os artistas,
com indicações/critérios claros e concretos para
a redução da colonização bacteriana.

OBJETIVO
Desenvolvimento de técnica e ferramenta de cunhagem
de moeda para produção de moedas com um elemento rotativo,
com eixo de rotação perpendicular à superfície da moeda, e que
rodará livremente em torno de um toro circular de revolução
(interior e exterior).

APLICAÇÃO
Moedas comemorativas e de coleção.

RESULTADOS
• Desenvolvimento de processo de novo método de fabrico
de moedas de coleção.
• Contribuir para a solidificação e diferenciação da INCM
no contexto internacional.
• Fortalecer a imagem da INCM no público mais jovem
e assim combater o acentuado perfil de envelhecimento.
• Conquista de novos clientes, que se reveem em produtos
mais contemporâneos, com maior liberdade artística e em
peças de autor.
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Fabrico de Moedas através de Tecnologias Aditivas
LINHA ESTRATÉGICA: Fabrico e Cunhagem de Moeda
PARCEIRO: IDMEC/IST

OBJETIVO
Utilização de novas tecnologias aditivas para
o fabrico de discos para cunhagem de moedas
com formas e detalhes geométricos complexos
praticamente impossíveis de fabricar através das
denominadas «tecnologias tradicionais».

ATLAS (Autonomous Transport for Logistic Automatic System)
LINHA ESTRATÉGICA: Eficiência Interna
PARCEIRO: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT/UNL)

APLICAÇÃO
Moedas comemorativas (de coleção).
RESULTADOS
• Utilização de diversos materiais metálicos com
diferentes tonalidades em diversas localizações
na moeda.
• Produção de moedas bimetálicas através das
tradicionais técnicas de encravamento, onde um
ou mais elementos podem ser fabricados através
de tecnologias aditivas.
•P
 rodução de moedas comemorativas inovadoras
com elementos tridimensionais específicos para
fixação de componentes móveis e/ou fixos durante
a cunhagem.

Valor de Intervenção Cultural e Societal da INCM

OBJETIVO
Melhoria da eficiência interna nas áreas produtiva e
logística, nomeadamente através da utilização de robótica
colaborativa, para o transporte de produto entre áreas
de segurança, manipulação e operação de um armazém
automático e envio dos produtos finais validados para
expedição, segundo o paradigma da Indústria 4.0.
APLICAÇÃO
Produção e expedição do Passaporte Eletrónico Português
(PEP) e do Cartão de Cidadão (CC).

RESULTADOS
• Modernização da fábrica de documentos de alta
segurança da INCM, através da introdução de um
ambiente colaborativo entre operadores humanos
e robóticos.
• Redução dos custos de expedição do PEP e CC, através
da gestão inteligente do agrupamento destes produtos
por destino.

LINHA ESTRATÉGICA: Eficiência Interna
PARCEIRO: ISCTE-IUL

OBJETIVO
Criação de instrumentos específicos, baseados em modelos
econométricos, para avaliação de impacto dos investimentos
aplicados às áreas de caráter cultural e societal da INCM.
APLICAÇÃO
Possibilita avaliar e escolher as ações mais adequadas
a desenvolver no âmbito do plano de responsabilidade social
e cultural da INCM, tendo em conta o seu impacto na reputação
da INCM.
RESULTADOS
• As ferramentas que serão disponibilizadas decorrentes deste
estudo deverão permitir decidir de forma mais assertiva sobre os
investimentos futuros a realizar relativamente às práticas sociais
e culturais desenvolvidas pela INCM.
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Ciente do papel que a inovação tem na sua
sustentabilidade, por assegurar uma vantagem
competitiva e continuada no tempo, a INCM
continuará a desenvolver projetos de I&DI, no
âmbito da Rede Inovação, cujos resultados são já
hoje expressivos, tanto financeiramente como no
posicionamento nos mercados alvo.
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PRÉMIO IN3+
+INOVAÇÃO, +INVESTIGAÇÃO, +INCM
Em 2016, a INCM criou um prémio de inovação, agora denominado Prémio IN3+, destinado a
toda a sua Rede de Inovação. Ao recompensar as ideias premiadas através da sua concretização
e incorporação na sua oferta, a INCM procura articular a investigação produzida em ambiente
académico com o contexto industrial e empresarial.

«...Precisamos de nos diferenciar, e para isso
precisamos do que Portugal tem de melhor. Portugal
não tem gás, nem petróleo ou outros; temos ótimos
cérebros nas universidades, e foi isso que decidimos
utilizar. Este prémio serve para fazer o casamento
entre a investigação aberta que se faz na universidade
e a forma como ela pode ser aplicada na Imprensa
Nacional-Casa da Moeda.»

Gonçalo Caseiro,
Presidente da Imprensa
Nacional-Casa da Moeda

Na primeira edição do Prémio o projeto vencedor foi apresentado por uma equipa da Faculdade
de Ciências e Tecnologia de Universidade Nova de Lisboa, liderada pela Professora Doutora
Elvira Fortunato, propondo a incorporação da sua investigação na área da eletrónica no papel nos
produtos de segurança da INCM (Projeto Papel Secreto).
Na segunda edição, a INCM possibilitou aos três finalistas o desenvolvimento dos seus projetos
através de um investimento total de 850 mil euros. O projeto distinguido com o primeiro lugar,
no âmbito da Indústria 4.0, está já em fase de implementação e permitiu a introdução da robótica
colaborativa no sistema produtivo e logístico do cartão de cidadão e do passaporte eletrónico
(Projeto ATLAS).
A INCM acredita que este é o caminho para que se possa constituir como um agente inovador nas
suas áreas de intervenção mantendo um papel relevante e decisivo na vida dos cidadãos e do País
conforme tem acontecido ao longo dos seus muitos anos de atividade.
Para manter esse desígnio, a presente edição do Prémio IN3+, que pela primeira vez também
é destinado a startups, prevê a atribuição de 1 milhão de euros para o desenvolvimento
e concretização de novas ideias no âmbito da identificação e autenticação digital, das soluções
de governo eletrónico, da melhoria da eficiência interna baseada na Indústria 4.0 ou do fabrico
e cunhagem de moeda através de tecnologias e materiais inovadores.

Maria Manuel Leitão Marques,
ex-ministra da Presidência e da
Modernização Administrativa,
que acompanhou o prémio
desde o início e foi responsável
por vários processos de
modernização pública,
assumiu, na terceira edição
do Prémio IN3+, o papel de
presidente do júri.

«...É extremamente importante que as
empresas privadas , não só as públicas,
apostem nos investigadores e na ciência que
se faz em Portugal. (...) este prémio devia
servir de exemplo para que outras empresas,
não só as privadas mas também as públicas,
participassem, mas também patrocinassem
este tipo de prémios para a academia
portuguesa porque só assim conseguimos
lá chegar.»

Sílvia Garcia,
Coordenadora do Comité
de Inovação da INCM
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«Os cidadãos esperam que os serviços públicos
e as empresas públicas sejam inovadoras, que
tenham serviços com tanta qualidade e tão ou
mais amigáveis do que aqueles que existem no
mercado nas empresas privadas.
E é por isso que é tão importante que se junte
o conhecimento científico e a vida real do setor
privado e do setor público.»

Elvira Fortunato,
Vice-Reitora da
Universidade Nova

«Sejam criativos, sejam disruptivos!
Queremos apostar, obviamente, em prémios
que se concretizem na empresa, mas não se
prendam por isso, sejam mesmo criativos!»

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019

63

A alteração que já se vivencia da configuração do
portefólio de produtos e serviços da INCM e da
respetiva estrutura de custos, principalmente
por via dos novos projetos realizados em países
estrangeiros, inseridos num mercado muito
concorrencial, eleva a pressão nos níveis de
eficiência interna.
O sucesso no desenvolvimento de uma cultura
de inovação e de uma aposta nos mercados
internacionais não é possível sem uma forte
capacitação da empresa a nível interno e
melhoria dos seus processos.

4.

EFICIÊNCIA INTERNA
• Evolução e modernização de linhas
de produção
• Desenvolvimento do ecossistema
aplicacional
• Otimização de infraestruturas
e equipamentos
• Indústria 4.0
• «Mudar a Casa»
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4.

EFICIÊNCIA INTERNA
COMITÉS DE ACOMPANHAMENTO
- Comité de Eficiência Interna
- Comité de Desenvolvimento Organizacional

Em 2019, atingido o ponto mais alto no investimento com a substituição de alguns desses equipamentos, planeia-se para o próximo triénio uma redução nos investimentos associados à Renovação
do Parque Industrial por forma a dar lugar à aposta em investimentos de Restruturação e Otimização Produtiva.

O sucesso da evolução da empresa ao nível da inovação e internacionalização, dando resposta à
crescente exigência dos mercados e à sofisticação tecnológica das soluções de segurança, coloca o
desafio à INCM de responder de forma eficiente ao alargamento do número de produtos, propostas e ofertas comerciais, de clientes e de contratos a gerir.

O investimento segue ainda a tendência crescente em soluções tecnológicas que, desde 2019, fruto
de um conjunto de iniciativas e projetos, bem como da implementação de uma estratégia cloud,
permitem a evolução das soluções on premises1, com subsequente redução de custos, respondendo
aos desafios de desmaterialização de tarefas administrativas e de transformação de processos produtivos associados à Indústria 4.0.

Esta nova realidade implica uma estratégia sustentada de desenvolvimento organizacional, por
forma a assegurar um modelo de governance capaz de responder aos reptos lançados, e uma abordagem de investimento que permita de forma continuada desenvolver, evoluir e criar infraestruturas e soluções capazes de dar suporte a um necessário incremento de eficiência interna.

EVOLUÇÃO E MODERNIZAÇÃO
DE LINHAS DE PRODUÇÃO

Para garantir esta premissa de sustentabilidade do negócio, o Plano de Investimentos da INCM
responde à estratégia de modernização e evolução tecnológica, de aumento de eficiência industrial
e de melhoria da qualidade e desenvolvimento de novos produtos.
100%

100%
6,11%

100%

100%

100%

15,97%

OBJETIVO
Promover medidas que garantam a evolução e modernização do negócio através da aquisição de equipamentos e serviços que permitam o desenvolvimento de produtos já existentes,
acrescentando-lhes novas funcionalidades, alavancando o negócio com novas valências em
mercados altamente competitivos.

26,27%

BENEFÍCIOS

39,24%
23,24%

66,83%
60,48%

39,10%

20,31%

ORGANIZACIONAL

SUSTENTABILIDADE

LEGAL

24,45%

10,51%
18,22%
19,25%
0,43%
2018

TECNOLÓGICO

12,92%
2,26%
2019

Investimento para restruturação e otimização produtiva
Investimento em soluções tecnológicas
Investimento em portefólio de programas
e projetos

18,86%

10,08%

17,40%

23,73%

8,67%
2020

2,50%
2021

11,02%
9,58%
10,41%
2,16%
2022

Investimento de renovação do parque industrial
Investimento de conservação e remodelação
Investimento de mobiliário e equip. administrativo
Investimento em inovação, investigação e
desenvolvimento
Investimento em soluções para clientes

A evolução dos níveis de execução do investimento, que ascende a 99% em 2019, permite verificar o
cumprimento do objetivo traçado em 2017 de substituição de equipamentos que apresentavam um
elevado estado de obsolescência, essencial para a manutenção do atual negócio da INCM.

Automatização
de processos

Modernização
da linha
de produção

Reforço
da imagem
INCM

Legislação

Certificações

Eficiência energética

Na gráfica de segurança é onde reside a maior aposta com uma visão estratégica e ambiciosa de
tornar a INCM num fornecedor de referência do mercado nacional e internacional em documentos
de identificação. Para assegurar o cumprimento do objetivo, continua-se o projeto iniciado em 2018
de evolução e modernização de produtos gráficos que prevê investimentos por forma a garantir a
continuidade dos níveis de segurança e de qualidade já existentes, maximizar a capacidade instalada, promover ganhos de oportunidade, de eficácia e de eficiência e incorporar elevados níveis de
garantia de autenticidade do documento e da identidade, impedindo a falsificação e a contrafação.
Na gráfica tradicional de impressão continua-se no próximo triénio a aposta, já iniciada em 2019,
de criar uma linha produtiva editorial com impressão a pedido (print on demand) que permita a
tiragem estritamente necessária para o fornecimento a clientes e lojas e, consequentemente, uma
redução de stocks de produto acabado, através da aquisição de equipamentos capazes de produzir
documentos e livros de pequena tiragem com elevada cadência e qualidade.

1. Numa instalação on premises todo o processo é executado dentro de uma máquina própria ligada a uma estrutura interna, sem a necessidade de uma conexão com o exterior.
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No que diz respeito à produção de selos de autenticação permanece o investimento, iniciado em
2018, de substituição de equipamentos para responder positivamente aos requisitos de segurança
impostos por entidades externas nomeadamente para a produção de estampilhas de segurança,
como as do tabaco.
No negócio da moeda e produtos metálicos o foco mantém-se na redução de desperdícios de
produção muitas vezes associados a paragens inesperadas dos equipamentos e, alinhado com as
boas práticas de organizações homólogas, na introdução de novas técnicas de cunhagem através
da inclusão de elementos estáticos inovadores e de segurança.
Na Contrastaria o objetivo passa por dotar a INCM dos meios necessários para a automatização
de registos minimizando erros que se traduziriam em menores níveis de eficiência dos serviços e,
consequentemente, na menor satisfação do cliente.
No que diz respeito ao Diário da República Eletrónico, para além da evolução já destacada no capítulo
sobre o crescimento centrado no cliente, encontra-se ainda prevista a conceção, desenvolvimento
e concretização de um novo site que, para além de um novo design e novas funcionalidades, irá
operar numa plataforma ágil que permitirá um desenvolvimento e evolução do DRE mais eficiente
e eficaz.

DESENVOLVIMENTO
DO ECOSSISTEMA APLICACIONAL

Ao nível corporativo a aposta centra-se na aquisição de soluções tecnológicas para garantir uma
melhor gestão e controlo em diferentes áreas da empresa, de que é exemplo a implementação
iniciada em 2019 de um novo sistema de CRM (Customer Relationship Management) que irá
permitir uma gestão completa de clientes, integrando informações de reclamações, contratos
e prospects com um acesso mais rápido e controlado ao histórico de interações. Internamente
destaca-se ainda a aquisição de um sistema de gestão documental que irá permitir uniformizar
processos de trabalho, arquivo, classificação e aprovação da informação de forma estruturada e
centralizada, evitando perdas de tempo na procura e acesso à informação.

OTIMIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
E EQUIPAMENTOS
OBJETIVO
• Otimizar os equipamentos e infraestruturas existentes numa lógica de inclusão, criação de novas
oportunidades de negócio e cumprimento dos pressupostos normativos.
• Desenvolver e aplicar soluções logísticas, infraestruturas de transporte e distribuição, sustentáveis e de qualidade, que promovam uma maior eficiência e integração de toda a cadeia logística.

BENEFÍCIOS
SUSTENTABILIDADE

ORGANIZACIONAL

OBJETIVO
• Desenvolver recursos de computação, redes e armazenamento infraestrutural baseado em políticas, permitindo uma maior automação de Tecnologias de Informação.
• Ampliar e integrar os sistemas de atendimento à gestão, potenciando a rapidez e confiabilidade
da informação corporativa.

BENEFÍCIOS
TECNOLÓGICO

Soluções Cloud

Mitigação
de riscos

IIOT
Industrial
Internet of Things

ORGANIZACIONAL

Gestão corporativa

Reforço
da imagem INCM
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Reforço
Acessibilidade
da imagem INCM

Remodelação
e adequação
de espaços

LEGAL

CANAL DE DISTRIBUIÇÃO

Certificações

Movimentação
de cargas mais eficientes

Melhoria nas condições
de armazenagem

CANAL DE DISTRIBUIÇÃO

E-commerce

Com a natural evolução para produtos e serviços digitais, a INCM aposta na implementação
de soluções que recorram a modelos de desenvolvimento de software interativo e incremental,
designado por RAD (Rapid Application Developlement) que permita de forma rápida e segura
a disponibilização de funcionalidades, integrando-as automaticamente com outros sistemas do
ecossistema aplicacional, potenciando de forma significativa a racionalização de custos operacionais,
a redução de tempo de desenvolvimento de time to market e a reutilização de componentes.
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Eficiência energética

A aposta na renovação e otimização de infraestruturas e equipamentos administrativos é parte
integrante das iniciativas para o aumento da melhoria interna. Sintomático dessa aposta foi a
remodelação em 2019 de todo o espaço logístico e de amoedação, por forma a dotar as áreas das
exigentes condições de segurança impostas pelo cumprimento da norma ISO 14298:2013, mas
também para aumentar a eficiência da função produtiva e logística através da utilização ótima dos
recursos e de um aumento da capacidade de resposta que se traduz na procura diária de melhores
níveis de serviço.
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Para o próximo triénio, prevê-se a concretização de 47 iniciativas deste género de onde se destaca:
• A otimização do parque de estacionamento, permitindo, entre outros benefícios, um melhor acesso
e movimentação de veículos pesados dentro das instalações da INCM e, consequentemente, uma
melhoria de eficiência na função logística;
• A criação de novas acessibilidades a áreas comuns numa lógica de inclusão;
• A reabilitação de áreas de trabalho e espaços comuns numa perspetiva de uniformização
e melhoria dos fluxos de movimentos;
•
A aplicação de painéis fotovoltaicos promovendo o autoconsumo e a redução da fatura
energética;
• A substituição de iluminárias em toda a empresa por luzes LED, com um tempo de vida útil
muito superior às convencionais de halogéneo, concorrendo igualmente para a redução da fatura
elétrica.

Os ganhos de produtividade e a melhoria da capacidade de resposta da manutenção estão
diretamente relacionados com a execução de diagnósticos e/ou reparações rápidas, precisas
e atempadas. A correta alocação de recursos, em quantidade ou em especialidade, em função
da criticidade do ativo do volume de trabalho e da complexidade das avarias são alguns dos
fatores críticos que concorrem para um aumento de eficiência da atividade de manutenção e,
consequentemente, para uma maior produtividade das áreas fabris.
Possuindo a INCM inúmeros equipamentos industriais de diferentes gerações tecnológicas,
os diagnósticos de avarias em tempo real, a adoção de modelos de manutenção preditiva, a
comunicação de status de funcionamento dos equipamentos ou a medição de indicadores de
performance, são informações fulcrais para uma gestão de produção e manutenção ajustada
às atuais necessidades da empresa. Tendo por base os pilares tecnológicos da Indústria 4.0,
a aplicação destas medidas assenta na necessidade de:
a) Reduzir o tempo de inatividade em equipamentos;
b) Identificar o tempo perdido devido a mudanças de turno, trabalho e break creep;

INDÚSTRIA 4.0

c) Ter visibilidade das perdas de velocidade (ciclos de produção);

OBJETIVO

d) Ter disponível o indicador OEE2 como métrica de gestão em todos os equipamentos ligados
à solução;

• Promover iniciativas que permitam alavancar mudanças disruptivas no parque industrial e na
sua integração em ecossistemas digitais com os vários fornecedores da cadeia de valor.

BENEFÍCIOS

e) Melhorar a eficiência dos equipamentos;
O Plano de Investimentos da INCM para o próximo triénio, de forma coerente, contempla
a implementação de uma plataforma de gestão e controlo industrial para aceder e visualizar o
estado de produção em tempo real de 26 equipamentos críticos para o negócio. A plataforma foi
testada numa prova de conceito realizada em 2019 que permitiu confirmar os benefícios esperados.
No mesmo âmbito de aplicação está ainda previsto:

ORGANIZACIONAL

TECNOLÓGICO

IIOT
Industrial
Internet of Things

Soluções Cloud

Automatização
de processos

Gestão corporativa

Modernização
da linha
de produção

SUSTENTABILIDADE

•
O desenvolvimento de um algoritmo e plataforma de manutenção preditiva, permitindo
a antecipação de eventuais problemas que podem originar falhas dos equipamentos, reduzindo
os custos com manutenção corretiva e otimizando a produtividade do equipamento;
• A implementação de uma nova solução de planeamento de produção para as áreas da Gráfica
e da Moeda;
• A implementação de um novo sistema de gestão técnica centralizada que permita estabelecer
e adaptar estratégias operacionais, monitorizando todos os sistemas vitais dos edifícios da INCM.

Eficiência energética

Nos últimos anos assistimos à evolução significativa das potencialidades da automação, troca de
grandes volumes de dados e tomada de decisão descentralizada. Atualmente, existem ferramentas
que permitem replicar as ações humanas com a implementação de ferramentas totalmente
configuráveis, conectando máquinas, pessoas e processos e agilizando as operações fabris, tais
como gestão e controlo de produção, qualidade, manutenção e inventário.

70

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019

2. Overall Equipment Effectiveness (OEE) é um indicador utilizado para medir a eficiência global de um equipamento no que diz respeito à
sua disponibilidade, performance e qualidade.
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«MUDAR A CASA»
O Programa «Mudar a Casa» iniciado em 2018, cujo nome é ilustrativo da transformação
organizacional que se alvitra com este projeto plurianual e transversal a toda a empresa, é
convergente com a necessidade de fazer evoluir a INCM para um novo patamar de eficiência nas
suas operações, essencialmente por via da reengenharia de processos.

VISÃO END TO END (E2E)

1

Gestão integrada dos
processos, que leva a
uma redução de tempo
entre atividades

O Programa visava ainda um conjunto alargado de desafios, entretanto já concretizados, como a
transição das certificações para as novas versões das normas NP EN ISO 9001:2015 (Qualidade) e
NP EN ISO 14001:2015 (Ambiente), a adaptação às exigências do Regulamento Geral de Proteção
de Dados, bem como, principalmente, a obtenção da certificação do Sistema de Gestão de Produção
Gráfica de Segurança pela ISO 14298:2013, absolutamente estratégica do ponto de vista comercial.
O «Mudar a Casa» é encarado pela organização como uma oportunidade única de empreender uma
mudança significativa, melhorando a cobertura, a integração e o desenvolvimento dos processos,
onde se agregam múltiplos objetivos como o aumento dos níveis de desempenho e de controlo
sobre as operações, o suporte à inovação e a difusão do conhecimento sobre o Sistema Integrado
de Gestão entre todos os colaboradores da INCM.
Em 2019 foi já possível definir uma nova Rede de Processos numa lógica End to End (E2E), totalmente
abrangente, bem como a respetiva cadeia de valor e processos que os compõem, trabalho que
mereceu uma nota positiva no relatório de validação intercalar emitido pelo Kaizen Institute, num
dos momentos de avaliação externa por entidades independentes, preconizados existir ao longo do
projeto, para atestar o efetivo alcance dos propósitos iniciais deste Programa, em concreto o aumento
da eficiência, mas também os objetivos de simplificação, integração e automatização.

Da Ideia ao Produto
Do Registo ao Reporte
Financeiro
Do Recrutamento à
Saída/Reforma

2

Uniformização e
integração dos
processos, que
possibilitam maior
facilidade de acesso à
informação de gestão

3

Definição de um
responsável transversal
pelo processo, que
permite uma visão
holística sobre o mesmo

4

Redefinição da rede
de processos de
forma a responder
aos desafios do
quadro estratégico
da INCM

Estratégia, Gestão
e Orçamentação
Governança, Risco
e Conformidade

Da Encomenda à Faturação

Da Aquisição ao Abate
Da Procura ao Pagamento
Segurança
Gestão de Recursos
Gestão de Sistemas
de Informação

Do Planeamento à Entrega

Da Oportunidade ao Negócio

«A implementação de processos numa visão E2E agrega
a sequência dos processos funcionais necessários à
concretização de um objetivo final, trazendo diversas
vantagens à organização, como o aumento da qualidade

O Programa «Mudar a Casa», em particular a fase de desenho e reengenharia dos processos, continuará em 2020, indubitavelmente com a mesma determinação na persecução dos seus objetivos.

dos outputs, a agilização do processo de tomada de
decisão e a redução do lead time.»
Kaizen Institute
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Com a convicção de que os resultados
da empresa são reflexo da qualificação e
envolvimento dos seus colaboradores a INCM
tem vindo a criar programas integrados de
valorização e desenvolvimento, num esforço que
se revela acrescido por força das condicionantes
e restrições aplicáveis às empresas do setor
empresarial do Estado onde a INCM se insere.

5.

DESENVOLVIMENTO
DOS COLABORADORES
• Promover a igualdade
• Valorizar e reconhecer
• Saber ouvir
• Oferecer bem-estar
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5.

RH
Habilitações literárias

DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES
COMITÉS DE ACOMPANHAMENTO
- Comité de Desenvolvimento Organizacional
- Comité de Igualdade de Género
- Comité de Ética

FAIXA ETÁRIA (dos 700)

30

A adequação da função ao perfil individual, por via da capacitação dos colaboradores, a melhoria
das condições físicas do trabalho a par da propiciação das melhores possibilidades de conciliação
da vida pessoal e profissional, mas, também, o reconhecimento do mérito, têm especial impacto
nos níveis motivacionais da empresa.

anos

69,9%

5,5%

O ano de 2019 ficou marcado, por isso, pelo reforço do investimento na formação, promovendo a
progressiva adaptação e evolução para a definição futura de planos de desenvolvimento individual, pela promoção de uma cultura de meritocracia e pela aposta na auscultação dos colaboradores e na comunicação interna.

50

30-50

anos

anos
24,6%

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS (dos 700)

17,9%

A atração de novos talentos e de novas competências continua a ser estratégica para a INCM, quer
pela aproximação à academia, com a participação em eventos de divulgação da empresa junto das
universidades e institutos, quer pela promoção de estágios profissionais e curriculares.

9.º ano ou inferior (ensino básico)

2019

51,1%
31%

12.º ano (ensino secundário)

Ensino superior

N.º DE PESSOAS a 31 de dezembro

al

3 elementos

do Conselho
de Administração

700 COLABORADORES
colaboradores
19
41
por via de Acordos de
estagiários trabalhadores
Cedência por Interesse 8
temporários

PROMOVER A IGUALDADE
A INCM é uma empresa empenhada no reconhecimento dos direitos humanos e sociais numa
demanda pela igualdade de oportunidades e direitos, para um desenvolvimento mais justo e
equilibrado da sociedade, consagrando, entre outros, o princípio da igualdade de género e não
discriminação nos seus Valores, Código de Ética e na Política de Recursos Humanos.

Público

É já longo o caminho da INCM na contribuição para a igualdade de género. Na história, destacam-se a primeira mulher a ingressar na Imprensa Nacional em 1857, a primeira mulher a ingressar na
Casa da Moeda em 1895 e a primeira mulher a assumir funções de direção em 1978.
Subscritora da Carta Portuguesa para a Diversidade e membro fundador do Fórum Igualdade
de Género nas Empresas (IGen), a INCM renovou o seu compromisso em 2019.

VÍNCULO LABORAL (dos 700 o vínculo laboral é)

652

Contratados s/ termo

2019

48

Contratados a termo

FÓRUM ORGANIZAÇÕES
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Fórum composto por 68 organizações, nacionais e multinacionais
e de todos os setores, que num movimento de cidadania coletiva
assumem o compromisso de reforçar e evidenciar a sua cultura
organizacional de responsabilidade social incorporando, nas
suas estratégias e nos seus modelos de gestão, os princípios da
igualdade entre mulheres e homens e de respeito pela diversidade.
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A Carta Portuguesa para a Diversidade é uma iniciativa da
Comissão Europeia, documento assinado de forma voluntária
por empresas de vários setores, que descreve medidas concretas
que podem ser tomadas para promover a diversidade e a
igualdade de oportunidades no trabalho independentemente da
origem cultural, étnica e social, orientação sexual, género, idade,
características físicas, estilo pessoal e religião.

318
382
54,6% 45,4%

Em 2019, a INCM recebeu, mais uma vez, as sessões de formação promovidas pela Comissão para
a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE), sobre as temáticas de igualdade, não discriminação, proteção na parentalidade e legislação aplicável em Portugal, nas quais se registou a participação ativa de mais de 100 colaboradores.

POR CATEGORIA PROFISSIONAL

67%

59%

39%
HORAS DE FORMAÇÃO POR GÉNERO

61%

ADMINISTRATIVOS
E APOIOS

62%

TOTAL

38%

ÓRG
ÓRG
DE GOVERNA
ÓRGÃ
DE GOVERNA
DE GOVERNAÇ

PRODUÇÃO
E VENDAS

5

52%

196
14 810 13
13
196
14
810
196
1453%
810 1347%
47%
53%
47%
53%
28 006
28
006
TOTAL
28
006

CHEF
CHEF
CHEFI

48%

ADMINISTRATI
ADMINISTRATI
E APO
ADMINISTRATIV
E APO
E APO

TÉCNICOS

PRODU
PRODU
E VEN
PRODUÇ
E VEN
E VEND

TOTAL
TOTAL

18
TOTAL

41%

CHEFIAS

28 006

13

33%

ÓRGÃOS
DE GOVERNAÇÃO

318
382
318
382
318
382
54,6%
45,4%
54,6% 45,4%
45,4%
54,6%
14 810 13 196
47%
53%

As iniciativas prosseguidas encontram-se consagradas no Plano da Igualdade de Género da
INCM e são acompanhadas pelo Comité de Igualdade de Género. No primeiro plano, respeitante
ao triénio 2014/2017, foram materializadas 77% das 22 medidas e concretizados 80% dos compromissos assumidos com o IGen. Para o triénio de 2018/2020, para além do objetivo de consolidar
as iniciativas já traçadas e os resultados alcançados, o Plano, cujo detalhe pode ser consultado no
website da INCM, conta com 29 medidas em torno de quatro grandes eixos de atuação: Conciliação, Paridade, Visibilidade e Diversidade.

IGUALDADE EM NÚMEROS

N.º LICENÇAS DE PATERNIDADE/MATERNIDADE

TÉCNIC
TÉCNIC
TÉCNIC

100%
Todos os anos, no dia 1 de junho, celebra-se o Dia
para a Igualdade de Género, para dar visibilidade
ao tema e promover o debate interno sobre esta
temática. Em 2019, foi divulgado um vídeo
intitulado Elas e Eles: A Igualdade de Género
na INCM, com entrevistas a mulheres e homens
que trabalham na empresa, em diferentes
contextos e com responsabilidades diversas,
numa partilha das suas experiências.

As boas práticas seguidas pela empresa neste domínio têm vindo a merecer distinções públicas,
nomeadamente a atribuição de duas menções honrosas no âmbito do Prémio Igualdade é
Qualidade da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.

78

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019

13
13
13

18
18

TAXA DE RETORNO E RETENÇÃO
DE COLABORADORES QUE USUFRUÍRAM
DE LICENÇA DE MATERNIDADE/PATERNIDADE

5
55

TOTAL
18
TOTAL
TOTAL
PROPORÇÃO DE REMUNERAÇÃO TOTAL RECEBIDA POR GÉNERO

CHEFIAS

TÉCNICOS

PRODUÇÃO E VENDAS

ADMINISTRATIVOS E APOIOS

A evolução nas carreiras profissionais, respetivos patamares e condições de evolução estão estabelecidas no Acordo de Empresa, não existindo nenhuma categoria profissional com diferenciações
salariais relacionadas com o género.
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VALORIZAR E RECONHECER

O Sistema de Gestão de Desempenho da INCM visa promover o crescimento profissional dos
colaboradores e o reconhecimento da sua contribuição para os resultados da empresa, numa cultura de meritocracia.

NATUREZA

HORAS DE FORMAÇÃO

Ações transversais
Ações específicas
Programa Liderança
Programa de Executivos
Outras ações

18 270
2 504
2 907
1 524
2 801

TOTAL

28 006
CATEGORIA
PROFISSIONAL

O processo de desdobramento dos objetivos estratégicos, passando pelos das unidades orgânicas
e culminando na contratualização, em cascata, dos objetivos de equipa e individuais dos colaboradores, fomenta o alinhamento da organização em torno da execução da estratégia.
Os objetivos das unidades orgânicas, que mais direta ou indiretamente se traduzem na fixação dos
objetivos dos colaboradores, são mensalmente monitorizados, através da definição não só de metas anuais, mas também de metas intercalares, que permitem efetuar o acompanhamento regular
do desempenho institucional e, desta forma, tomar decisões baseadas em factos e em tempo útil
sempre que se verificam desvios face ao planeado ou surgem novas oportunidades que exigem um
realinhamento das prioridades.
A INCM acredita que enraizar uma cultura de excelência orientada para resultados apenas é possível com o envolvimento e compromisso das pessoas e exige, quase sempre, alterações culturais
e comportamentais no seio da organização, sendo crucial desenvolver políticas e ferramentas de
gestão dos recursos humanos alinhadas com as melhores práticas, de que são exemplo os referenciais normativos pelos quais a empresa já se certificou ou está em vias de certificação neste
domínio.
A aquisição de competências é indubitavelmente um dos pilares para esse desígnio, pelo que a
empresa desenha planos de formação consentâneos com a estratégia definida, por forma a garantir
o conhecimento e a aquisição continuada de competências específicas que diferenciam a INCM,
já hoje reconhecida pela sua aptidão técnica e know-how.
Para além destas ações de formação de natureza mais técnica e das ações transversais mais vocacionadas para o desenvolvimento de skills no domínio comportamental, bem como ainda da manutenção do Programa de Executivos destinado ao desenvolvimento de competências da gestão de
topo, o ano de 2019 ficou marcado pelo lançamento do Programa de Liderança. Dirigido a todas
as chefias da INCM em geral, atuais ou potenciais, este Programa está vocacionado para introduzir e uniformizar boas práticas na gestão das pessoas e ajudar os líderes da organização a extrair
o maior potencial das suas equipas, impulsionando os níveis de motivação e compromisso.
Em 2019, a INCM reforçou o investimento em formação, superior a 330 mil euros, traduzido em
139 cursos a que corresponderam 199 sessões formativas, que representaram um aumento de 24%
do número total de horas ministradas face a 2018 e de 39% quando comparado com o ano de 2017.
A percentagem de colaboradores abrangidos por ações formativas elevou-se aos 98%, registando-se um número médio de 37 horas por participante.
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TIPOLOGIA

HORAS DE FORMAÇÃO

Sala
E-learning
On-job
Trabalhadores-estudantes
TOTAL

21 888,5
3 352,0
1 629,5
1 136,0
28 006

HORAS DE FORMAÇÃO

Chefias
Técnicos
Produção e vendas
Administrativos e apoio

4 582
11 432
9 224
2 768

TOTAL

28 006

SABER OUVIR
O inquérito de avaliação do clima organizacional é realizado com o propósito de obter uma perceção clara do ambiente social da INCM, recolher sugestões de melhoria e aferir o nível de satisfação quanto às práticas de gestão seguidas.
Dirigido a todos os colaboradores, o estudo é lançado através de um questionário que aborda
diversas dimensões de análise, nomeadamente aquelas que podem afetar mais diretamente o seu
desempenho e bem-estar, tendo em 2019 sido dado especial destaque às questões relacionadas
com a conciliação da vida pessoal, profissional e familiar.

Numa escala de 1 a 5...
«Tenho orgulho em pertencer à INCM» (4,25)
«A minha função é importante para os objetivos da INCM» (4,23)
«Sou respeitado(a) pelos meus colegas de trabalho» (4,16)
«A minha chefia é disponível e sinto que posso discutir os problemas» (4,14)
«Estou satisfeito(a) com os serviços sociais na INCM» (4,10)
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Os resultados foram globalmente positivos, registando-se subidas face a 2018 nas dimensões relativas à Imagem da INCM, Relação com a INCM, Relações dentro da Organização, Comunicação
e Condições de Trabalho, certamente fruto da estratégia e iniciativas que têm vindo a ser endereçadas, pese embora a empresa tenha perfeita convicção do que ainda pode ser feito e melhorado.
Trabalho dificultado, contudo, nalgumas dimensões particulares, não só pelas características que
lhes são inerentes, como pelas restrições aplicáveis às empresas do setor empresarial do Estado.
É disso exemplo a dimensão Desempenho e Progressão na Carreira, a única cujo índice se situa
abaixo do nível 3 (numa escala de 1 a 5), mas onde se verificou até também um ligeiro crescimento.

CONVERSAR INCM
Mas existem outros canais de auscultação dos colaboradores tal como a iniciativa Conversar INCM. Integrada
no programa de melhoria do envolvimento e comunicação interna, cria um espaço de comunicação direta, aberta e livre, com o Presidente do Conselho de Administração. Um espaço sem agenda definida em que se fomenta
o espírito crítico e a colocação de questões, e estimula a
apresentação de ideias e sugestões pelos colaboradores.
Em 2019 foram realizadas 15 sessões, com grupos de cerca de 20 colaboradores escolhidos aleatoriamente.

POSTOS MÉDICOS
PRIVATIVOS
Edifício CM
Edifício IN

REDES DE ENTIDADES
PROTOCOLADAS
Preços praticados
superiores à tabela
de honorários da INCM
mas inferiores ao mercado

REDES DE PRESTADORES
CONVENCIONADOS

CLÍNICA LIVRE

Prestadores que aplicam
na íntegra a tabela
de honorários da INCM

Entidades sem contrato;
É dada uma
comparticipação
ao colaborador

Paralelamente, são promovidas ao longo do ano diversificadas iniciativas gratuitas de rastreio e
vacinação, bem como de incentivo a boas práticas para o aumento da qualidade de vida e a causas
de responsabilidade social.

A INCM celebra anualmente um
dia dedicado a um estilo de vida
mais saudável

144 596 REFEIÇÕES

servidas nos refeitórios
da INCM

OFERECER BEM-ESTAR
Através dos Serviços Sociais, a INCM concede um conjunto alargado de benefícios a todos
os colaboradores, abrangendo os seus cerca de 500 descendentes e, ainda, aproximadamente
1300 reformados da empresa.
De inestimável valor para todos os beneficiários, os serviços sociais prestam auxílio desde logo
na saúde, disponibilizando postos médicos privativos nas instalações dos edifícios da Casa da
Moeda e da Imprensa Nacional, com atendimento diário e corpo de enfermagem, nos quais, só em
2019, foram realizadas 2382 consultas de clínica geral, 218 consultas de nutrição e 244 consultas de
ginecologia.
Os beneficiários têm o direito de optar por diferentes vias aos cuidados de saúde, em regime de
complementaridade ao Serviço Nacional de Saúde, bem como têm acesso a comparticipações e
apoios diversos, dos quais se destacam:
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Em parceria com a Gertal, a empresa oferece na sua ementa diária
uma opção mais saudável — Prato
Ponto

A INCM associa-se ao Instituto
Português do Sangue e da Transplantação e promove a recolha de
sangue nas suas instalações

145 doses
administradas nas campanhas
gratuitas de vacinação da gripe nas
instalações da INCM
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A INCM confere ainda um outro conjunto alargado de apoios na área social, com vista à motivação
dos seus colaboradores e proporcionar a melhor conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. Alguns exemplos e números de 2019:

KIT BEBÉ

SUBSÍDIO PARA AQUISIÇÃO
DE LIVROS ESCOLARES
DOS FILHOS

EDUCAÇÃO/FORMAÇÃO

FESTA DE NATAL

Tickets ensino 401
subsídios

Vale social/cheque creche
(4 aos 6 anos) 97 crianças

Festa de natal para filhos
dos colaboradores
491 crianças/jovens

9 Kits oferecidos

COLÓNIAS DE FÉRIAS

DIA DE ANIVERSÁRIO

4 DIAS EM HORAS

RESPONSABILIDADE
SOCIAL INTERNA

OTL (ocupação tempos
livres dos filhos)

Dispensa no dia de
aniversário do colaborador
ou dos filhos

Ausência para assistência
à família

Complemento ao subsídio base
da Segurança Social por forma
a igualar o vencimento
na ausência.

Praia: 121 crianças
Colónias de férias: 13 crianças
Ocupação em contexto de
trabalho na INCM: 35 jovens

Protocolos de cooperação para
aquisição de bens e serviços
com acesso preferencial e
a preços inferiores aos de
mercado (exemplos: agências
de viagens, entidades
bancárias, colégios, infantários,
INATEL, etc.)

A par dos benefícios sociais existentes e de outras iniciativas de responsabilidade social e de promoção pelo bem-estar já oferecidos pela INCM, faz parte da agenda da empresa concretizar um
leque de medidas adicionais, que, neste âmbito, permitam maior flexibilização laboral, bem como
aumentar um estilo de vida saudável.
Nessa senda, é exemplo a implementação e certificação, pela norma NP 4552:2016, de um Sistema
de Gestão da Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal, com vista a uma maior
aproximação entra a empresa e as famílias, compromisso assumido com a assinatura do Pacto
de Conciliação, numa iniciativa do Governo em parceria com a Associação Portuguesa de Ética
Empresarial.

84

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019

A INCM é uma das empresas bandeira do Programa «3 em Linha»
que se assumem como precursoras na implementação de sistemas
de gestão que promovam um maior equilíbrio entre a vida profissional, pessoal e familiar, como condição para uma efetiva igualdade
entre homens e mulheres e para uma cidadania plena, que permita
a realização de escolhas livres em todas as esferas da vida.

A garantia de um ambiente de trabalho seguro, para os colaboradores e para todos aqueles que
cooperam com a INCM diariamente, é também uma das preocupações constantes. Nesse sentido
a empresa atua para a promoção de uma cultura de segurança, visando evitar os acidentes de trabalho e reduzir a sua gravidade, bem como para prevenir eventuais doenças profissionais.
A atuação da INCM passa pela identificação e avaliação das condições de cada posto de trabalho, pela disponibilização das medidas e equipamentos de proteção coletiva e individual, a par da
permanente realização de ações de sensibilização e formação (segurança industrial, regras de evacuação, utilização de equipamentos de proteção individual, manipulação e rotulagem de produtos
químicos, movimentação manual de cargas, entre outras).

DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA
Todos os anos, a 28 de abril, assinala-se este dia com
a divulgação de um conjunto de informações e/ou a
realização de um conjunto de atividades com o objetivo
de promover a consciencialização da importância para a
adoção de comportamentos seguros tendentes à prevenção
de acidentes de trabalho.

CONSULTAS DE
MEDICINA DO TRABALHO

N.º acidentes trabalho (AT)
N.º dias perdidos com AT
N.º doenças profissionais
N.º óbitos
Taxa de absentismo

763

29,00
1001,00
1,00
0,00
7,68 %
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A INCM é hoje uma empresa de referência, fruto
da missão que lhe foi confiada pela história e
por cumprir da melhor forma as atribuições de
interesse público que lhe estão cometidas, bem
como em resultado do enraizamento de uma
cultura de segurança, que preza como marca
distintiva, consciente da responsabilidade que
assume no funcionamento do Estado português,
perante os seus clientes e para com a sociedade
em geral.

6.

NOTORIEDADE
E RECONHECIMENTO
• 250 anos da Imprensa Nacional
• Tradição no colecionismo
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6.

NOTORIEDADE E RECONHECIMENTO
COMITÉS DE ACOMPANHAMENTO
- Comité de Sustentabilidade
- Comité de Estratégia

Afirmar a marca tem sido um dos objetivos estratégicos prosseguidos nos últimos anos. É inegável o bom nome da empresa junto dos seus clientes, concorrentes, parceiros e sociedade em
geral, como atestam os resultados do inquérito de reputação bienal. Houve que reafirmar a posição
competitiva da INCM no mercado, cimentada no reconhecimento da qualidade, valor e segurança
oferecidos nos seus produtos, mas fortalecida também pela forte presença em feiras nacionais e
internacionais, pela intervenção em eventos da indústria e pela participação ou organização de
eventos públicos nas áreas de atividade da INCM promovidos, por vezes, até, pelos seus clientes e
parceiros. Foi exemplo a presença da empresa na Consumers International Summit, uma cimeira
que teve lugar no Centro de Congressos do Estoril, organizada pela Consumers International, entidade que integra grupos de consumidores de todo o mundo.
O esforço de fortalecimento da identidade e do posicionamento institucional da INCM é um trabalho contínuo fruto da pressão imposta pela rapidez na evolução dos mercados onde opera, sobretudo no mundo digital, onde as soluções oferecidas, a clientes nacionais e internacionais, são cada
vez mais complexas e diversificadas.
Esta estratégia de aumento da notoriedade e reconhecimento da empresa passou igualmente pelo
esforço de intensificar e inovar noutras ações de comunicação externa, como a criação de páginas
especializadas nas redes sociais, designadamente na área do livro, ou por realizar eventos de maior
impacto mediático no lançamento do Plano Numismático e de cada uma das moedas de coleção.
Reforçar o importante papel da INCM na sociedade portuguesa na promoção e divulgação da sua
língua e cultura tem identicamente dado resposta a este desafio, donde surgem várias iniciativas
como, por exemplo, a criação do Prémio Literário INCM/Vasco Graça Moura e a criação do Museu
Digital Casa da Moeda, que só no ano de 2019 recebeu quase 100 mil visitantes.

A INCM tem à sua responsabilidade a maior coleção
numismática nacional e uma das maiores em termos
internacionais. Para contribuir para o conhecimento
e interesse crescentes na área da moeda, foi criado o
Museu Digital Casa da Moeda, que garante o acesso
universal e virtual a este valioso e vasto espólio, com
uma coleção permanente, exposições temporárias,
serviço educativo, loja, edições próprias e parcerias
com outras instituições museológicas na criação de
exposições.
O Museu Casa da Moeda pretende ainda facilitar
a investigação académica, prestar apoio aos
colecionadores e apreciadores do universo
numismático e divulgar ao público em geral a
moeda enquanto objeto que marca a nossa história,
cultura e civilização.
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250 ANOS DA IMPRENSA NACIONAL
Para assinalar a comemoração dos 250 anos da Imprensa Nacional foi desenvolvido um amplo
conjunto de iniciativas de natureza histórica, cultural e editorial. Destinadas ao público em geral,
culminaram em dezembro de 2019 e constituíram uma oportunidade para refletir sobre o papel da
Imprensa Nacional enquanto agente promotor da cultura e do acesso ao conhecimento, elementos
fundamentais da formação para a cidadania e de vivência democrática.
Foi amplamente dada a conhecer a história e património da Imprensa Nacional, que prossegue
hoje a sua missão como editora pública, agente cultural e de disseminação da língua e da cultura
portuguesas, sendo também responsável pela publicação do Diário da República Eletrónico e pela
produção, na sua unidade gráfica, de livros, publicações, impressos, boletins, estampilhas e certificados, entre outros produtos de segurança da era digital.
Do trabalho de investigação histórica resultou a produção de um roteiro de fontes e bibliografia, a
construção de uma base de dados de recolha e tratamento de informação histórica e a produção de
conteúdos destinados ao livro, exposição e website que constituíram os principais eixos decorrentes das iniciativas históricas. Entre registos de cronologia, documentos de arquivo e bibliografia,
biografias, iconografia e outras tipologias, foram reunidos perto de 4400 conteúdos históricos.
As iniciativas de natureza cultural, editorial e institucional, que se concretizaram em emissões
comemorativas, na organização de encontros, na realização de exposições e na definição de um
conjunto de edições diretamente ligadas à história da Imprensa Nacional ou evocativas, tiveram
grande resultado mediático, não só nas redes sociais, mas também na imprensa, registando-se ainda um elevado número de visitantes nas exposições «Imprimere: Arte e Processo nos 250 Anos da
Imprensa Nacional» e «Indústria, Arte e Letras. 250 Anos da Imprensa Nacional».

AGENDA INCM 2018 | 250 ANOS DA IMPRENSA NACIONAL
Autor: Maria Inês Queiroz
Design: Itemzero
A Agenda INCM 2018, dedicada à história
da Imprensa Nacional, foi a primeira das
iniciativas destinadas às comemorações dos
seus 250 anos. Nesta edição, organizada em
12 temas que correspondem aos 12 meses
do ano, revisita-se a história da Imprensa
Nacional desde a sua criação como «Impressão
Régia», passando pelo seu papel como
estabelecimento industrial, como escola
de impressão e de artes gráficas e ainda como
editora do Estado, considerando os diversos
contextos políticos, económicos e sociais que
atravessou.
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EMISSÕES COMEMORATIVAS

EXPOSIÇÕES

MOEDA DE 2 EUROS
Emissão corrente comemorativa
Série/Tema: Datas e Figuras da História
de Portugal
Escultor: Luc Luycx e Eduardo Aires
Metal: Cuproníquel/níquel revestido com latão
niquelado (bimetálica)

IMPRIMERE: ARTE E PROCESSO NOS
250 ANOS DA IMPRENSA NACIONAL
Local: Casa do Design | Matosinhos
Curadoria: Rúben Dias e Sofia Meira

DOIS SELOS COMEMORATIVOS
Design: Eduardo Aires
Esta emissão evoca o passado, presente e futuro da Imprensa Nacional. O designer Eduardo
Aires, que concebeu para os CTT Correios de
Portugal muitas emissões de selos ao longo
dos anos, foi distinguido pelo design deste selo
comemorativo com o prémio Graphis Gold —
Graphis Design Annual — na categoria Print/
Stamps.

SERIGRAFIA
Design: Eduardo Aires
Alusiva aos 250 anos da
Imprensa Nacional.
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Exposição promovida pela Câmara Municipal
de Matosinhos, pela esad-idea, Investigação
em Design e Arte e pela INCM. Apresentouse como uma extensa mostra documental,
reunindo instrumentos, máquinas, tecnologias
e artefactos que ilustram a história da
produção gráfica em Portugal, desde
a Impressão Régia à atualidade.

INDÚSTRIA, ARTE E LETRAS. 250 ANOS DA
IMPRENSA NACIONAL
Local: Picadeiro do Antigo Colégio dos Nobres |
Lisboa
Coordenação científica: Maria Inês Queiroz
Produção executiva: Cláudio Garrudo
Design: FBA
Arquitetura: Atelier Aires Mateus
Esta exposição percorreu 250 anos da atividade
editorial, artística e industrial da Imprensa
Nacional, através de memórias, equipamentos,
livros e documentos históricos.
Ao longo de 10 núcleos revisitou a história
da fundição de tipos, das oficinas tipográfica,
de impressão, de gravura e de litografia, do
património tecnológico e editorial e do ensino
técnico e artístico. A este olhar sobre o passado
associou-se uma leitura sobre o presente e futuro
da INCM, em particular sobre os mais recentes
processos de inovação.
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EDIÇÕES

EDIÇÕES INFANTO-JUVENIS

IMPRIMERE. ARTE E PROCESSO
NOS 250 ANOS DA IMPRENSA NACIONAL

Tipos Curiosos — Pequena História das Letras
Texto: Ricardo Henriques
Ilustração: Madalena Matoso
Consultor: Rúben Dias

Coordenação: Rúben Dias e Sofia Meira
Edição resultante da exposição homónima apresentada na Casa
do Design, em Matosinhos.
Esta obra é dedicada aos processos artísticos e produtivos das
artes gráficas, situando a sua evolução na história geral das artes
gráficas em Portugal e na história da Imprensa Nacional, em
particular, observando as diferentes técnicas aqui desenvolvidas.
O volume apresenta um conjunto amplamente ilustrado de
equipamentos, instrumentos, materiais e memórias profissionais
que evidenciam a história da indústria gráfica no nosso país,
compreendendo também o seu valor nas práticas e na formação
atual, nomeadamente nas áreas de ensino do Design.

INDÚSTRIA, ARTE E LETRAS. 250 ANOS
DA IMPRENSA NACIONAL
Autores: Maria Inês Queiroz, Inês José e Diogo Ferreira
Indústria, Arte e Letras evoca os 250 anos da Imprensa Nacional,
cruzando o seu percurso com a história do nosso país. Organizada
em 13 capítulos amplamente ilustrados, a obra acompanha a
história da editora pública desde a sua criação, em 24 de dezembro
de 1768, até ao presente, percorrendo o seu papel no setor das artes
gráficas, da indústria do livro e da formação profissional.
A estes capítulos associam-se ainda uma extensa cronologia
e um conjunto de histórias, memórias e curiosidades.
O estudo resulta do trabalho de investigação desenvolvido ao
longo de dois anos e que reuniu uma equipa de investigadores da
Universidade Nova de Lisboa, coordenada por Maria Inês Queiroz.

JORNAL DA EXPOSIÇÃO «INDÚSTRIA, ARTE E LETRAS.
250 ANOS DA IMPRENSA NACIONAL»
Autor: Maria Inês Queiroz
Jornal da exposição, de distribuição gratuita com planta,
enquadramento, resumo de cada um dos 10 núcleos expositivos
e informações genéricas. Foi também desenvolvida uma versão
em inglês para consulta no local.
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Eu Sou Lobo —
Rei da Floresta Portuguesa
Texto: Ricardo J. Rodrigues
Ilustração: Susana Diniz
e Pedro Semeano
Edição solidária, pois parte da sua
receita reverte para a proteção
desta espécie ameaçada, através da
parceria com o ICNF.

A Lídia no País das Armadilhas
— A História Maravilhosa da Imprensa Nacional
Texto: Luís Almeida Martins
Ilustração: Mantraste

COLÓQUIO IMPRENSA NACIONAL: 250 ANOS DE HISTÓRIA.
O LIVRO, OS SABERES E O ESTADO
Organizado por iniciativa da Universidade Autónoma
de Lisboa em parceria com a INCM, este colóquio valorizou
as comemorações dos 250 anos da Imprensa Nacional através
do necessário debate científico. Com este encontro, pretendeuse ainda expressar a riqueza e a complexidade do seu percurso,
indagando a evolução das missões e realizações que cumpriu ao
longo da sua história e, tomando a sua centralidade como pretexto,
esboçar uma reflexão sobre os principais desafios que se colocam
ao mundo editorial contemporâneo.
Além deste colóquio, com as participações de Duarte Azinheira,
Maria Inês Queiroz, Cláudio Garrudo, Rúben Dias e Jorge Silva,
a divulgação da história e património da Imprensa Nacional
passou também pela promoção e presença em encontros
científicos, sessões de debate e outros colóquios como a
apresentação e debate em torno da edição Imprimere, organizada
no âmbito do bairro das artes (com Rúben Dias, Sofia Meira
e Inês Queiroz), e a conferência realizada a convite da Academia
Portuguesa de Ex-Libris («A Imprensa Nacional em contexto
republicano» Maria Inês Queiroz).
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MARCA IMPRENSA NACIONAL

CANAIS DIGITAIS INCM

Em 2017, consciente da sua missão histórica e procurando
refletir nestes 250 anos da Imprensa Nacional um
legado para o futuro, a INCM criou a chancela Imprensa
Nacional, cuja imagem é da autoria do designer Eduardo
Aires.
Para assinalar os 250 anos da Imprensa Nacional, o atelier
FBA desenhou a identidade utilizada em iniciativas
associadas às comemorações e, em particular, na
exposição e no livro dedicados à sua história.

COMUNICAÇÃO
www.imprensanacional.pt
As comemorações dos 250 anos
da Imprensa Nacional constituíram
também uma ocasião para lançar uma
nova plataforma de comunicação com
o público, através do sítio Imprensa
Nacional.

CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO
Encarte — Ipsílon/Jornal Público
Publicidade página ímpar — Revista E/Expresso
Publicidade página ímpar — Ipsílon
Publicidade contracapa — Visão História
Spot — RTP2
Newsletter — Visão
Site — Visão 7
Anúncio — Jornal de Letras
Anúncio — Jornal da Ordem dos Arquitetos
Publicidade Metro e Carris
Native Ad — Público
M-Rec — Público
M-Rec — Observador

A comunicação da exposição integrou a preparação de conteúdos
específicos — objetos com história — disponibilizados através do
Prelo, em http://prelo.incm.pt e redes sociais.
A atividade no Prelo englobou ainda anúncios acerca das
diferentes iniciativas realizadas, bem como testemunhos, alguns
na TSF, de nomes importantes como Guilherme d’Oliveira Martins,
Ivo Castro, Pedro Mexia, Leonel Ribeiro dos Santos, Maria Helena
da Cruz Coelho, Duarte Azinheira, Inês Cordeiro, Inês Fonseca
Santos, Gonçalo M. Tavares e Isabel Alçada.
Nas redes sociais, a campanha abrangeu o Facebook
e o Instagram, nomeadamente através das páginas da INCM livros
e da Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

A campanha de comunicação da exposição saiu reforçada com os destaques e as notícias veiculados na imprensa e em diversos sites nacionais, contando com diversas publicações, nomeadamente no site da Visão e no site da RTP Notícias. Na televisão, a temática do 250.º aniversário da
Imprensa Nacional e a exposição «Indústria, Arte e Letras. 250 Anos da Imprensa Nacional» foram
alvo de uma reportagem no programa «Portugal em Direto» na RTP1 e de um destaque na rubrica
«Fugas» do Magazine da Universidade Aberta de Portugal, emitida na RTP2.
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TRADIÇÃO NO COLECIONISMO
A cunhagem de moeda é uma atividade centenária de que a INCM muito se orgulha e onde tem
acompanhado a evolução técnica e tecnológica, o que lhe permite atingir níveis de qualidade
muito elevada e reconhecida, conforme atestam os prémios que não raras vezes tem recebido
internacionalmente.
O Plano Numismático de 2019 foi apresentado ao público na Casa da Moeda, dando a conhecer
detalhadamente os temas, os autores e o design das moedas comemorativas.
Após a apresentação houve ainda lugar a um debate sobre «O Futuro da Moeda», moderado por
Ricardo Costa, Diretor-Geral de Informação do Grupo Impresa, que contou com a participação
de Elisa Ferreira, Vice-Governadora do Banco de Portugal, de Gonçalo Caseiro, Presidente do
Conselho de Administração da INCM, de Daniel Traça, dean da Nova School of Business and
Economics, e do economista João Ferreira do Amaral.

«DESENHAR A MOEDA» — «O MAR»
No âmbito de um projeto promovido em colaboração com
o município de Aveiro, que visa estimular a criação artística
e numismática junto dos jovens e da comunidade escolar,
a INCM cunhou uma moeda que tem por tema «O Mar» e que
foi desenhada por Ísis Martins, vencedora da 2.ª edição concurso
«Desenhar a Moeda», que contou com a participação de mais
de 800 alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico de Aveiro.
Nesta moeda, a jovem Ísis Martins resolveu evocar o drama vivido
pelos refugiados a bordo de frágeis e sobrelotadas embarcações,
proclamando, com o natural otimismo dos seus 12 anos de idade,
que o mar também pode salvar.

45.° ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL
PLANO NUMISMÁTICO 2019
VIAGEM DE CIRCUM-NAVEGAÇÃO DE FERNÃO
DE MAGALHÃES
No ano em que se comemora o V Centenário da Primeira Viagem
de Circum-Navegação em torno do globo terrestre, comandada
pelo navegador português Fernão de Magalhães, a Casa da Moeda
cunha uma moeda corrente comemorativa da autoria de Luís Filipe
Abreu, assinalando uma das mais importantes e extraordinárias
expedições da história da humanidade.
600 ANOS DO DESCOBRIMENTO DA MADEIRA E PORTO
SANTO
Em 2019 comemoraram-se os 600 anos do descobrimento das
ilhas da Madeira e do Porto Santo pelos navegadores Tristão
Vaz Teixeira, Bartolomeu Perestrelo e João Gonçalves Zarco,
descobertas que tiveram lugar durante as primeiras incursões
marítimas dos portugueses sobre o oceano Atlântico.

Em 2019 comemorou-se o 45.º aniversário de um acontecimento
que ficou conhecido como a «Revolução dos Cravos», dando
origem à atual democracia portuguesa e à consequente afirmação
e valorização dos direitos e liberdades fundamentais no País.

ESPÉCIES VEGETAIS AMEAÇADAS — TUBERARIA MAJOR
A série «Espécies Ameaçadas», uma série de moedas de coleção
criada pela Casa da Moeda com o intuito de promover
o conhecimento e a preservação das espécies em perigo da fauna
e flora nacionais, conta este ano com a emissão de uma moeda
dedicada ao alcar-do-algarve, desenhada pela ilustradora Catarina
Sobral.

ESPÉCIES ANIMAIS AMEAÇADAS — LOBO-IBÉRICO
SÉRIE EUROPA - RENASCENÇA
Dando continuidade ao ciclo alusivo às «Idades da Europa»,
que reflete alguns dos mais importantes movimentos artísticos
europeus, a série «Europa», em 2019, tem por tema a Renascença
ou Renascimento, uma época compreendida entre os séculos
xiv e xvii e caracterizada pela recuperação das referências da
Antiguidade Clássica, quer ao nível do pensamento quer ao nível
das artes e da estética.
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A série «Espécies Ameaçadas», uma série de moedas de coleção
criada pela Casa da Moeda com o intuito de promover o
conhecimento e a preservação das espécies em perigo da fauna
e flora nacionais, apresenta a emissão de uma moeda dedicada
ao lobo-ibérico, da autoria do escultor Luís Valadares.
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ÍDOLOS DO DESPORTO — JOAQUIM AGOSTINHO
Dando continuidade à série «Ídolos do Desporto», que presta
homenagem às grandes figuras do desporto nacional, surge este
ano uma moeda dedicada a Joaquim Agostinho, considerado por
muitos o melhor ciclista português de todos os tempos.

ARQUITETO CARRILHO DA GRAÇA
Dando continuidade à série dedicada às mais conceituadas
figuras da Arquitetura Portuguesa, tanto no plano nacional como
internacional, surge agora uma moeda alusiva ao arquiteto João
Luís Carrilho da Graça, autor de projetos que marcam a paisagem
urbana de várias cidades, como o Terminal de Cruzeiros de Lisboa,
entre outros.

A moeda de coleção comemorativa «O Barroco» da autoria do
escultor António Marinho, que integra a série «Europa — Idades
da Europa», foi distinguida como a segunda melhor
moeda de ouro de 2018 na vi edição dos Premios
Internacionales Nexonum, que ocorreu em 2019.

A qualidade e a beleza
destas moedas são garantidas por
uma seleção cuidada dos artistas
que as criam e pelas equipas de
profissionais que asseguram o seu
fabrico, acabamento e embalagem.
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De portas abertas para servir os cidadãos e a
cultura, a Biblioteca da Imprensa Nacional-Casa
da Moeda disponibiliza ao público um importante
acervo, composto por cerca de 20 000 volumes,
desde o mais antigo que remonta aos finais do
século xv até às edições mais recentes do século
xxı. Antigamente denominada Biblioteca da
Impressão Régia, foi instituída pelo Alvará de
D. José de 24 de dezembro de 1768. Após séculos
de história, a sala que recebeu o nome do então
Presidente da República, António José de Almeida,
passou a estar aberta ao público a partir de 28 de
julho de 1924. Seguramente um local a visitar.

7.

IMPACTO CULTURAL,
SOCIAL E AMBIENTAL
• Compromisso com a cultura
e a sociedade
• Compromisso com o ambiente
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7.

IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL
COMITÉS DE ACOMPANHAMENTO
- Comité de Sustentabilidade

A INCM tem uma visão holística da sustentabilidade, que inclui as questões económicas, ambientais, sociais e culturais. Esta é a premissa para estar mais capacitada para equilibradamente criar
valor com riscos mais baixos, obter um melhor posicionamento e notoriedade no mercado, fortalecer as relações com os seus clientes e fornecedores, bem como para aumentar a sua capacidade
de inovação, exercendo ao mesmo tempo, de forma exímia, as atribuições de interesse público, que
fazendo parte da essência do seu ADN não podem ser desempenhadas baseadas estritamente em
critérios de natureza económico-financeiros.
Esta visão é tanto mais importante quando a humanidade se encontra confrontada com a insustentabilidade do seu modelo de crescimento socioeconómico e toma consciência da necessidade de
uma mudança de comportamento, como demonstram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

COMPROMISSO COM A CULTURA E A SOCIEDADE
Para prosseguir a sua missão de promoção da língua e da cultura portuguesas, a INCM afeta anualmente cerca de 1% do seu volume de negócios em responsabilidade social, em particular nas áreas
da cultura, serviço público e cidadania.
A emissão de séries de moedas para a defesa de causas tem sido uma iniciativa constante que
pretende associar a numismática à luta pela afirmação de valores de solidariedade social e apoiar
financeiramente entidades que se distinguem particularmente neste domínio, mas também na preservação do meio ambiente, sendo mais um exemplo da forma como a INCM procura intervir de
forma responsável na sociedade.

A série «Desenhar a Moeda», um projeto que visa
estimular a criação artística e numismática junto dos
jovens e da comunidade escolar, contou com uma moeda
subordinada ao tema «O Mar», que surge na sequência
do concurso promovido junto dos alunos do 2.º e do
3.º ciclos do ensino básico de Aveiro. A vencedora
deste desafio foi Ísis Martins, uma jovem aveirense
com 12 anos, que viu cunhada numa moeda a
sua interpretação e evocação ao drama vivido
pelos refugiados, com a expectativa de que
«o mar salva».
«O Mar da Ísis é um mar diferente: vem do
Mediterrâneo até Aveiro, para abraçar, para
salvar, para acolher e para integrar. O mar
salva é, assim, um mar de esperança e de
futuro», segundo as palavras do Presidente
da INCM, Gonçalo Caseiro.
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No âmbito da sua atividade, a INCM colabora com entidades de solidariedade social, através da
doação de fundos ou de produtos. Esta consciência social reflete-se também no apoio regular a
bibliotecas, universidades e centros de competência, nacionais e internacionais, a par da atividade
editorial, centrada na edição de obras fundamentais da língua portuguesa. Sob a chancela da Imprensa Nacional, ou em parceria com outras entidades, foram editadas 78 obras literárias em 2019,
das quais 14 foram distinguidas no Plano Nacional de Leitura e 3 receberam prémios ou outras
distinções.

INCM OFERECE MAIS
DE 55 MIL LIVROS
À BIBLIOTECA DE QUELIMANE,
EM MOÇAMBIQUE
A INCM doou mais de 55 mil livros, que seguirão para a capital da província da Zambézia em
34 paletes, com o objetivo de equipar a Biblioteca Municipal e Provincial de Quelimane.
A estes livros juntam-se outros 85 mil, doados por diversas instituições no âmbito de uma
iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Setúbal, o que representa a maior oferta de
livros jamais feita a Moçambique desde 1975, tanto em termos de quantidade como no que respeita
à diversidade de volumes.
No ano de 2019 foram desenvolvidas 51 iniciativas de divulgação da língua e cultura portuguesas,
66 iniciativas de incentivo às artes e literatura e 44 sessões de divulgação da literatura e dos autores junto do público jovem e do público sénior, a que acrescem outras ações de cariz mais social.
Para além da organização anual do Prémio Literário INCM/Vasco Graça Moura, fora de portas
foram ainda promovidos pela empresa três prémios literários em países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) ou outros estrategicamente relevantes para a consolidação do
português e da atividade da INCM: Prémio Literário IN/Eugénio Lisboa, em Moçambique, Prémio
Literário IN/Arnaldo França, em Cabo Verde, e Prémio Literário IN/Ferreira de Castro, organizado
em parceria com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e dirigido a cidadãos portugueses e luso-descendentes residentes no estrangeiro para apresentação de textos inéditos nas áreas da ficção,
poesia e ensaio.
É crescente a dimensão internacional da atividade cultural da INCM, a qual tem sido cimentada
pela participação regular em feiras de referência, de que são exemplos a de Frankfurt e Bolonha.
Para avaliar a importância do impacto da sua atividade cultural, com o objetivo de determinar o valor percebido e as dimensões mais críticas para as partes interessadas, em 2019 teve continuidade
o estudo desenvolvido pela UNIAUDAX — Centro de Investigação e Apoio ao Empreendedorismo e Empresas Familiares do ISCTE-IUL Business School para aferição do Valor da Intervenção
Cultural e Societal da INCM.
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A intervenção cultural e societal não constitui tão-somente uma forma de retorno à sociedade e
uma obrigação de cidadania, nem representa apenas custos na atividade, sendo deveras importante na estratégia de afirmação da empresa na sociedade e no mercado internacional catapultando a INCM para níveis de reconhecimento junto do público e das elites culturais, que influenciam
de forma muito significativa o desenvolvimento dos negócios.

INCM PATROCINA HACKATHON
DE ESTUDANTES DO INSTITUTO
SUPERIOR TÉCNICO

INCM PARTICIPA
NA PRODUÇÃO DE JOGO
PEDAGÓGICO PARA CRIANÇAS

A INCM patrocinou um hackathon (competição de programação e inovação) organizado pelo Núcleo de Estudantes de Engenharia de Telecomunicações e Informática do Instituto Superior Técnico (IST) — o BreakingDev 2019. Durante o evento, a INCM teve oportunidade de interagir com
os estudantes do IST, dando-lhes a conhecer os mais recentes projetos da empresa nas áreas da
Inovação e da Segurança Digital.

O «Agora Falo Eu!», um jogo pedagógico com cartas criado pelo LabX — Laboratório de Experimentação da Administração Pública, no âmbito de um projeto de Educação para a Cidadania
que juntou pessoas de vários organismos públicos, contou com a participação da INCM enquanto
parceiro estratégico na impressão.
Inicialmente desenvolvido enquanto ferramenta de diagnóstico participativo, este jogo, com 8 cartas de perguntas e 120 cartas de imagens, é também uma ferramenta pedagógica que promove a
construção de conhecimento e o desenvolvimento de competências cívicas.
O jogo será distribuído de forma gratuita, mediante a garantia de obter feedback sobre a sua aplicação, uma vez que se pretende medir o potencial impacto da utilização de metodologias participativas com crianças.

MATRIZ BRAILLE
DOS BOLETINS DE VOTO
A intervenção social junto dos cidadãos com necessidades especiais merece sempre também uma
atenção especial por parte da INCM. Pela primeira vez, as pessoas cegas puderam votar nas eleições europeias de forma autónoma, segura e secreta através dos boletins em braille que estiveram disponíveis em todas as mesas de voto, «um passo extremamente importante», na opinião da
Associação de Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO).

A INCM PROMOVE
A INTERNACIONALIZAÇÃO
DA LÍNGUA PORTUGUESA
A INCM assinou na Biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda um protocolo com o Camões — Instituto
da Cooperação e da Língua, I. P., e a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas para promover a internacionalização dos autores e património bibliográfico da língua portuguesa.
Este protocolo permitirá a conceção, edição, publicação e divulgação do Catálogo Gram Bem
Querer — Mostra de Literatura em Língua Portuguesa, de publicação anual, com excertos traduzidos de obras de autores de língua portuguesa.
Estes excertos terão tradução nas línguas inglesa, francesa e espanhola, e a seleção das obras e dos
excertos será da responsabilidade de uma comissão editorial.
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EXPOSIÇÕES
No Salão Nobre do edifício da Casa da Moeda existe uma exposição permanente de moedas
e medalhas. Paralelamente o Museu, o Arquivo Histórico e a Biblioteca da INCM participaram
através da cedência do seu acervo museológico, documental e bibliográfico nas seguintes exposições ao longo de 2019:
O ANO DE 1969
Exposição organizada pela Biblioteca Nacional de Portugal, no âmbito da comemoração dos
50 anos de existência do seu edifício, onde foram cedidas 2 medalhas e 14 moedas.
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FERNANDO LEMOS — DESIGNER

BIBLIOTECA

Empréstimo de tapeçaria realizada pelo artista para a exposição de homenagem organizada pelo
Museu do Design e da Moda, na Cordoaria Nacional.
500 ANOS DO CORREIO EM PORTUGAL
No âmbito do Dia Mundial dos Correios e das comemorações dos 500 Anos do Correio em Portugal, decorreu na Fundação Portuguesa das Comunicações uma exposição sobre a coleção filatélica
de D. Maria II, na qual foi cedida, a título de empréstimo, uma caixa em madeira contendo as oito
punções e matrizes (cunhos em aço) dos selos.
IGREJA DE SANTA ENGRÁCIA NO CAMPO DE SANTA CLARA: OS TEMPOS DO LUGAR
No âmbito da exposição que decorreu no Panteão Nacional foi cedido o empréstimo de oito insígnias/medalhas existentes no acervo museológico.
DE LISBOA A GOA: MOEDAS DO IMPÉRIO PORTUGUÊS NA ÁSIA (SÉCULOS XVI-XVIII)
Manteve-se patente no átrio do edifício da Casa da Moeda a exposição de 164 moedas, organizada
para a participação no Colóquio Franco-Português: exposição física e em formato digital no Museu
Casa da Moeda.
EXPOSIÇÃO NO MUSEU DO DINHEIRO
Manteve-se o empréstimo de 15 peças do espólio do Museu Casa da Moeda que se encontram na
exposição permanente do Museu do Dinheiro (núcleos 5 e 6) no âmbito da assinatura de um protocolo de colaboração entre a INCM e o Banco de Portugal.

A INCM realizou 69 eventos na Biblioteca da Imprensa Nacional, ao longo do ano, em colaboração
com parceiros institucionais e culturais, entre os quais os Artistas Unidos, a Associação para a
Promoção e Desenvolvimento da Sociedade de Informação, o Instituto de História Contemporânea
da FCSH/UNL, a Orquestra Metropolitana de Lisboa, a RTP, o PEN Clube Português, o Instituto
Italiano da Cultura e a ANACOM.
Em regime de portas abertas e totalmente gratuitos, estes eventos, que contaram no total com
cerca de 1740 presenças em 2019, destinam-se anualmente a todos os cidadãos que pretendam
assistir à apresentação de livros, Clube de Leitura, concertos, leituras de poesia e debates sobre
diferentes temas da vida contemporânea.
Estas iniciativas afirmam a INCM enquanto agente cultural da cidade e pretendem habituar o
público a frequentar espaços de divulgação cultural e de debate de temáticas importantes para a
sociedade.
Nos últimos anos a INCM editou sempre em parceria com a Metropolitana um disco de música
clássica que integra reportório de compositores portugueses e/ou solistas portugueses, utilizado
como veículo de comunicação institucional para a atividade de programação cultural da INCM.
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COMPROMISSO COM O AMBIENTE

RESÍDUOS

A INCM é responsável pela melhoria do seu desempenho ambiental, consciente da necessidade de
uma eficiente gestão dos recursos naturais e diminuição dos impactos decorrentes da sua atividade.
O Sistema de Gestão Ambiental, alinhado com as boas práticas da norma NP EN ISO 14001:2015,
certificado desde 2008, e que integra o princípio da precaução ambiental, é uma evidência clara
desse compromisso.

556 t
Resíduos perigosos

Resíduos
não perigosos
22%

A eficiente gestão de recursos naturais é condição inequívoca para a redução dos impactos, sendo
conseguida pela estreita monitorização dos principais descritores ambientais da empresa. Este
controlo tem permitido a tomada de medidas concretas para alcançar melhorias de desempenho
ambiental e que se traduzem, no fim, em ganhos de rentabilidade para a empresa.

24 306 GJ
5%

Gasóleo

6%

EMISSÕES

24 306 GJ

3 013 tCO2e

3 013 tCO2e

3% 3%

3% 3%

Gasóleo
Gás natural

-2% (2018)

6%

Diretas — Gasóleo

Gás natural

89%

89%

Eletricidade

Eletricidade

94%

Indiretas — Eletricidade
Indiretas — Eletricidade

-2% (2018)

Resíduos não
perigosos

Resíduos
perigosos
22%

Resíduos não perigosos
99%

Diretas
Diretas——Gasóleo
Gás naturalDiretas — Gás natural

94%

-2% (2018)

96%

Encaminhados para valorização

ENERGIA
5%

Resíduos totais
20% (2018)

4%

Resíduos perigosos
31%

Devido à natureza fabril da sua atividade, a INCM dá particular destaque às medidas de eficiência
energética, que beneficiarão da transição para a Indústria 4.0 e da concretização das medidas
propostas para os edifícios da Casa da Moeda e da Imprensa Nacional enquadradas no Plano de
Racionalização Energética, nomeadamente a redução de fugas de ar comprimido, a ampliação
dos sistemas de monitorização e controlo de consumos e a substituição por iluminação LED.
A empresa encontra-se igualmente a investir na instalação de painéis solares fotovoltaicos para a
produção de energia a partir de fontes renováveis.

-2% (2018)

MATERIAIS

ÁGUA

2 602 t
16%

Outros materiais

8%

Metais

Impulsionada pelo Plano de Ação para a Economia Circular e Estratégia Nacional para
Compras Públicas Ecológicas, paralelamente, a INCM implementou ou tem em implementação
um vasto conjunto de 51 medidas de entre as 75 apresentadas, que promovem padrões de consumo
sustentáveis, com destaque para:

2%

20 232 m3
2019

PC e PVC

54%

Materiais 20%
de segurança

Papel e cartão

-3% (2018)

• A redução de consumo de papel e consumíveis de impressão, pela adoção de uma política de
impressão ambientalmente responsável, bem como pela promoção da desmaterialização de
documentos, processos e fluxos de informação e implementação de softwares que está, ao mesmo
tempo, associado ao objetivo de simplificação administrativa;

64% (2018)
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• O uso sustentável do plástico pela aquisição de jarros e copos de vidro para as salas de reuniões,
assim como a substituição dos copos de água de plástico por copos de papel, nos locais comuns;
• A utilização de critérios ambientais nalguns procedimentos de contratação pública, nomeadamente a aquisição de produtos com certificados energéticos e ecológicos;
• O incentivo ao marketing digital e de economia circular como, por exemplo, a reutilização
do refugo de produção para a criação de bens de consumo e venda, a doação de suportes de
comunicação (lonas, roll-ups) a clientes, por forma a desincentivar o seu abate, e a reutilização de
mensagens, slogans e comunicações;
• A promoção de ações de sensibilização e formação no que diz respeito ao uso sustentável de
recursos e à reciclagem, a qual já é prática regular na empresa.
A redução de emissões da frota automóvel de serviço é também um dos objetivos ambientais
da empresa, que passou pela disponibilização de três veículos elétricos (dois em Lisboa e um no
Porto), tendo os edifícios sido providos da respetiva instalação de carregadores.

INCM É SIGNATÁRIA
DO PRIMEIRO PACTO DE
MOBILIDADE PARA A CIDADE
DE LISBOA
A INCM junta-se ao World Business
Council for Sustainable Development
(WBCSD), à Câmara Municipal de
Lisboa, ao BCSD Portugal e a mais de 50
outras empresas, assinando o Pacto de
Mobilidade Empresarial para a Cidade
de Lisboa.

NOVOS VEÍCULOS
DA INCM MAIS AMIGOS
DO AMBIENTE
A frota automóvel da INCM está mais
moderna, mais eficiente, mais amiga
do Ambiente e mais bonita!
Chegaram três novos veículos elétricos,
«personalizados» com o Prémio IN3+
e com o lema «Tradição de inovar».
Têm a «cara» da INCM.
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Com esta iniciativa a INCM
cumpriu as medidas do Pacto
de Mobilidade Empresarial
para a cidade de Lisboa
com objetivo comum de
mobilidade mais sustentável
e de neutralidade carbónica,
alinhando-se ainda com o
Compromisso Lisboa Capital
Verde Europeia 2020 — Ação
Climática Lisboa 2030.

Em conjunto, comprometem-se com mais
de 200 ações para transformar a capital
numa cidade mais verde, segura e eficiente, contribuindo para uma mobilidade
mais sustentável, em Lisboa, através da
promoção de uma oferta e de uma procura
de soluções multimodais.

INCM É SIGNATÁRIA DO
COMPROMISSO LISBOA CAPITAL
VERDE EUROPEIA 2020

INCM APOIA CAUSAS
AMBIENTAIS ATRAVÉS
DOS SEUS PRODUTOS
A INCM quer assumir um papel relevante
para a consciencialização ambiental.
Aliada a entidades que se distinguem
particularmente neste domínio, tem
incluído causas ambientais em alguns dos
produtos que comercializa. São exemplos
o apoio ao Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF), com a
doação, ao seu fundo ambiental, de parte
dos proveitos das vendas da série anual de
moedas de coleção «Espécies Ameaçadas»,
que em 2019 contou com a emissão de
duas novas moedas, uma alusiva à espécie
vegetal alcar-do-algarve (Tuberaria major),
da ilustradora Catarina Sobral, e outra à
espécie animal lobo-ibérico, do escultor
Luís Valadares, que se juntam às anteriores
desta série, «Trevo de Quatro Folhas»
e «A Águia Imperial».

A INCM aderiu ao Compromisso Lisboa
Capital Verde Europeia 2020 — Ação
Climática Lisboa 2030, promovido pela
Câmara Municipal de Lisboa, assumindo
um conjunto de ações e medidas que
contribuem para o objetivo de tornar
a cidade neutra em carbono até 2050.
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«O CLIMA» DESAFIA A
CRIATIVIDADE DE ALUNOS DA
GUARDA NA 3.ª EDIÇÃO DO
CONCURSO DESENHAR A MOEDA
Procurando fomentar a criatividade
e sensibilizar os jovens e a comunidade
escolar para a riqueza cultural,
patrimonial e artística da moeda,
a 3.ª edição do concurso Desenhar a
Moeda, que teve «O Clima» como tema,
desafiou os alunos dos 2.º e 3.º ciclos
do ensino básico da Guarda a criar
um desenho destinado a uma moeda
de coleção comemorativa, a integrar
no Plano Numismático de 2021, para
promover a defesa do Clima
e do Ambiente.
No âmbito do concurso, além do
desenho, os alunos procederam à recolha
de resíduos de plástico, para serem
posteriormente transformados num
polímero a integrar na moeda durante
a cunhagem, fazendo com que
a reciclagem de materiais seja uma
das componentes do projeto.
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CONFERÊNCIA: «O MAR
NOS SÉCULOS XX-XXI E AS
‘MIGRAÇÕES PROIBIDAS’»
A Biblioteca da Imprensa Nacional foi
palco da conferência internacional
«O Mar nos Séculos xx-xxi e as
‘Migrações Proibidas’», organizada pelo
Instituto de História Contemporânea da
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
da Universidade Nova de Lisboa.

A INCM ambiciona continuar a engrandecer
a missão que lhe foi confiada pela história e,
simultaneamente, aumentar o impacto na
segurança dos cidadãos e empresas pela forma
como vem reinventando o seu negócio e a sua
forma de operar. É uma empresa com história,
mas seguramente voltada para o futuro, atenta
às preocupações do mundo e às necessidades
das novas gerações.

INCM, TRADIÇÃO DE INOVAR

A conferência abordou a relação do
mar com as migrações, um campo de
estudo fértil pelos múltiplos cruzamentos
temáticos e abordagens possíveis
dentro de diferentes disciplinas das
Humanidades e das Ciências Sociais.
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
GONÇALO CASEIRO
Presidente da Imprensa Nacional-Casa da Moeda
DORA MOITA
Vogal do Conselho de Administração
ALCIDES GAMA
Vogal do Conselho de Administração

SOBRE
O RELATÓRIO
• Tabela GRI
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SOBRE O RELATÓRIO

TABELA GRI

Neste relatório a INCM apresenta o Desafio Estratégico de Sustentabilidade da empresa, identifi‑
cando, em cada tema, o seu principal contributo para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentá‑
vel (ODS) das Nações Unidas.
Procurando dar resposta aos temas mais relevantes nas dimensões económica, ambiental, cultural
e social para a INCM e para as suas partes interessadas, este relatório dá a conhecer os resultados
e os indicadores mais relevantes da estratégia escolhida com vista à prossecução da capacidade de
a empresa se reinventar e progredir continuamente, de forma ágil mas segura, num cenário cada
vez mais competitivo, complexo e em grande transformação.

ÂMBITO
O relatório inclui informações e indicadores de desempenho referentes à INCM, abrangendo a to‑
talidade da sua atividade e áreas de negócio, bem como todos os sites em que opera, com destaque
para o ano de 2019.

GLOBAL REPORTING
INITIATIVE (GRI)
Este relatório foi elaborado de acordo com as
Normas GRI, na opção «de acordo» — Essencial
(Core), sendo as respostas aos respetivos
indicadores apresentados na Tabela GRI, em
anexo.

STD. GRI
Indicador n.º

GRI 100
102

Opção de
reporte

Descrição do Indicador (PT)

ODS

CONTEÚDOS TRANSVERSAIS
Conteúdos Gerais | 2016
PERFIL ORGANIZACIONAL

102-1

Essencial

Nome da organização

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. (INCM)

102-2

Essencial

Principais atividades, marcas,
produtos e serviços

Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA

102-3

Essencial

Localização da sede da organização

Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA – ONDE ESTAMOS

102-4

Essencial

Localização das operações

Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA – ONDE ESTAMOS

102-5

Essencial

Natureza da propriedade e
forma jurídica da organização

Sociedade anónima de capitais públicos

102-6

Essencial

Mercados que a organização
serve

Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA – ONDE ESTAMOS
Capítulo: INTERNACIONALIZAÇÃO
Capítulo: 2019 EM NÚMEROS

DECRETO-LEI N.º 89/2017
Este relatório dá cumprimento às obrigações
de divulgação de informações não financeiras e
sobre diversidade preconizadas no Decreto‑Lei
n.º 89/2017, de 28 de julho.

Resposta
DL
89/2017

Localização/Resposta/Omissão

Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA – INCM ID

102-7

Essencial

Dimensões da organização

Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA – LEGADO E NEGÓCIO
Capítulo: DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES
RELATÓRIO E CONTAS

PARA CONTACTO
Para mais informações poderá consultar:
www.incm.pt
E-mail: sustentabilidade@incm.pt
Telefone: +351 217 810 875

Março de 2020
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Capítulo: DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES

102-10

Essencial

Alterações significativas na
organização e na sua cadeia de
fornecedores

Essencial

Abordagem ao princípio da
preocupação

Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOED – GOVERNO E BOAS PRÁTICAS

Número de colaboradores por contrato de trabalho e género:

102-11

Permanentes

Contratados
a termo

Estagiários

2018

2019

Homens

323

352

353

Mulheres

288

307

299

Subtotal

611

659

652

Homens

28

13

29

Mulheres

12

11

19

Signatária do Compromisso Lisboa Capital Verde Europeia 2020 | Pág. 111

Subtotal

40

24

48

Homens

13

20

5

Signatária do Compromisso Call to Action: Anti-Corruption and the Global Development Agenda
FIDEM (Federação Internacional de Medalhas) | Membro da Comissão Executiva

Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL
Subscreve - Carta Portuguesa para a Diversidade | Pág. 77
Membro Fórum iGen | Pág. 77

102-12

Mulheres

10

10

3

Subtotal

23

30

8

674

713

708

Permanentes

Informações sobre empregados
e outros trabalhadores

Contratados
a termo

Estagiários

102-13

IOLP (Imprensas Oficiais de Língua Portuguesa) | Membro fundador
Essencial

Participação em associações

ELI (European Legislation Identify) | Participante no grupo

2019

E-sender | Participação em grupo de trabalho de contratação pública

Lisboa

543

592

588

REDBOA (Rede de Boletins Oficiais Americanos) | Membro observador

Porto

68

63

60

Coimbra

0

4

4

Subtotal

611

659

652

Lisboa

39

24

42

Porto

1

0

6

Coimbra

0

0

0

Subtotal

40

24

48

Lisboa

23

27

8

Porto

0

3

0

Coimbra

0

0

0

23

30

8

674

713

708

Número de colaboradores por regime de horário laboral:
2017

2018

2019

Homens

363

385

389

Mulheres

309

328

319

Subtotal

672

713

708

Homens

1

0

0

Mulheres

1

0

0

Subtotal
Total

2

0

0

674

713

708

ESTRATÉGIA
ODS 8

102-14

Essencial

Declaração do principal tomador
de decisões (da administração)

• Regulamentar: risco de mudanças na regulamentação e nas ações dos reguladores
internacionais, comunitários ou nacionais poderem originar pressões competitivas
crescentes e afetar de forma significativa a capacidade da organização para conduzir
eficazmente o negócio. Risco da organização não atuar em conformidade com as
políticas e regulamentos internos e externos.

102-15

Abrangente

Principais impactos, riscos
e oportunidades

Cadeia de fornecedores

Devido à natureza da sua atividade, a maior parte dos fornecedores de compras
diretas encontra-se fora de Portugal e desenvolve operações em segmentos
de mercado muito específicos, como os materiais de segurança. No entanto,
os fornecedores estrangeiros são maioritariamente europeus.
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• Eficácia e Eficiência: risco do processo ser ineficiente e ineficaz originando
custos mais elevados, ciclos de tempo mais longos ou menor qualidade
dos produtos e serviços.

• Dependência de Recursos: risco de indisponibilidade (temporária ou permanente) de
recursos humanos para o funcionamento dos processos e atividades da organização
por incapacidade de obter ou reter recursos com as competências necessários.
• Continuidade de Negócio: risco de a organização ser incapaz de assegurar a
continuidade dos processos e operações críticas. Impossibilidade de recuperação
das operações e/ou de obtenção de itens essenciais aos processos produtivos.

ÉTICA E INTEGRIDADE

Total de custos com fornecedores (2019): 60 400 milhares euros

Essencial

• Cadeia de Fornecimento: risco de rutura e de custos elevados no fornecimento
de recursos chave para o processo produtivo ou atividade da organização, e no
fornecimento de produtos e serviços aos clientes ou parceiros estratégicos.

• Segurança da Informação: risco de perda de confidencialidade, disponibilidade e/ou
integridade da informação.

Essencial

Valores, princípios, padrões e
normas de conduta

Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA – INCM ID

ODS 16

Mecanismos para aconselhamento e preocupações sobre
ética

A INCM tem um Código de Ética e de Conduta que define padrões éticos e deontológicos
.aceites e praticados pela empresa, e um canal de reporte direto etica@incm.pt
O Código de Ética e de Conduta bem como o canal de ética estão sempre disponíveis,
para internos na intranet, para externos na página oficial da INCM (https://www.incm.
pt/portal/incm_codetica.jsp). Internamente o Comité de Ética é o órgão independente
responsável por promover a aplicação e a evolução do Código de Ética e de Conduta e
.pela gestão de todas as questões reportadas

ODS 16

Total de fornecedores (2019): 1005

Categorias de fornecimento: 335 fornecimento de materiais; 836 fornecimentos
de serviços e outros.

Capítulo: MENSAGEM DO PRESIDENTE
Focada na prevenção e proteção dos seus ativos, a INCM assume a Gestão de Riscos
Corporativos como parte integrante da gestão com o propósito de promover uma
cultura onde são privilegiadas medidas preventivas para assegurar o cumprimento
dos objetivos. Nesse sentido, identificam-se como principais riscos:

102-16

102-9

Signatária do Pacto de Mobilidade Empresarial para a Cidade de Lisboa | Pág. 111

2018

Subtotal

Part-time

Iniciativas desenvolvidas
externamente

2017

Total

Full-time

Essencial

MDWG (Mint Directors Working Group) | Participação em grupo de trabalho

Número de colaboradores por contrato de trabalho e dispersão geográfica:

Essencial

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

2017

Total

102-8

Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA – GOVERNO E BOAS PRÁTICAS

102-17

Abrangente

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019
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GOVERNANCE
102-18

Essencial

Estrutura de governação

Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA – GOVERNO E BOAS PRÁTICAS

STD. GRI
Indicador
n.º

Opção de
reporte

GRI 200

ECONÓMICOS

Descrição do Indicador (PT)

Resposta
DL
89/2017

Localização/Resposta/Omissão

ODS

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE – PARTES INTERESSADAS
Nos canais de auscultação às Partes Interessadas são consultadas as dimensões
económicas, ambientais e sociais:

201

DESEMPENHO ECONÓMICO | 2016

103

ABORDAGEM DE GESTÃO | 2016

Inquérito de Satisfação Clientes | Pág. 33 e 41

102-21

Abrangente

Consulta a stakeholders
nos tópicos económicos,
ambientais e sociais

Cliente Mistério | Pág. 33 e 41

ODS 16

Inquérito Clima Organizacional | Pág. 33 e 81

103-1

Essencial

Explicação por que o tópico
é material e os seus limites

Associação ao tópico material: Evolução do Portefólio de Produtos e Serviço

103-2

Essencial

Abordagem de gestão e as
suas componentes — tópicos
materiais

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

103-3

Essencial

Evolução/avaliação da abordagem de gestão

Inquérito de Reputação | Pág. 33 e 88
Além da auscultação direta a INCM tem vários canais de auscultação indiretos, que são
abordados ao longo de todo o relatório.

102-22

Abrangente

Composição do órgão de governo
com maior poder e respetivos
comités

102-23

Abrangente

Presidente do órgão de governo
com maior poder de decisão

Abrangente

Nomear e selecionar o órgão
de governo com maior poder de
decisão

102-24

Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA – GOVERNO E BOAS PRÁTICAS
RELATÓRIO E CONTAS (Capítulo: Relatório de Governo Societário)

ODS 5
ODS 16

Capítulo: 2019 EM NÚMEROS
Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA – LEGADO E NEGÓCIO

Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA – GOVERNO E BOAS PRÁTICAS
ODS 16
RELATÓRIO E CONTAS (Capítulo: Relatório de Governo Societário)
Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA – GOVERNO E BOAS PRÁTICAS
RELATÓRIO E CONTAS (Capítulo: Relatório de Governo Societário)

102-41

Essencial

Essencial

Lista dos grupos de stakeholders

ODS 5
ODS 16

Acordos de negociação coletiva

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE – PARTES INTERESSADAS
A totalidade dos colaboradores encontra‑se abrangida pelo Acordo de Empresa (AE)
celebrado entre a INCM e as organizações sindicais representativas.

ODS 8

201-1

Essencial

Valor económico direto gerado
e distribuído

Colaboradores pertencentes a associações sindicais – 34 %.

102-42

Essencial

Identificação e seleção de
stakeholders

102-43

Essencial

Abordagem adotada para envolvimento de stakeholders

102-44

Essencial

Envolvimento de
stakeholders — Principais
tópicos e preocupações

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE – PARTES INTERESSADAS
Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE – PARTES INTERESSADAS

2017

2018

2019

1

Valor económico direto gerado (2+3+4)

100,50

99,17

102,14

2

Receitas operacionais

100,50

99,12

102,14

3

Receitas financeiras

0,00

0,05

0,00

4

Receitas extraordinárias

0,00

0,00

0,00

5

Valor económico direto distribuído
(6+9+12+13)

110,52

92,93

96,26

6

Custos operacionais (7+8)

81,58

72,42

70,51

7

Gastos com o pessoal

22,65

25,25

22,79

8

Fornecedores e outros custos operacionais

58,94

47,17

47,72

9

Remunerações a fornecedores de capital
(10+11)

21,37

14,17

18,79

10

Pagamento de dividendos

21,36

14,16

18,76

11

Custos de financiamento

0,01

0,01

0,03

12

Pagamentos ao Estado (IRC)

6,81

6,09

6,50

13

Investimentos na comunidade

14

Valor económico retido (1-5)

(valores em milhões de euros — M€)

ENVOLVIMENTO DE STAKEHOLDERS
102-40

Capítulo: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA – LEGADO E NEGÓCIO

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

PRÁTICAS DE RELATO
Essencial

Entidades incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas

102-46

Definição do conteúdo do
relatório e limites dos temas
materiais

Capítulo: SOBRE O RELATÓRIO

Essencial

102-47

Essencial

Lista dos tópicos materiais

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

203

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRETOS | 2016

102-48

Essencial

Reformulação/atualização de
informações

Nada a reportar.

103

ABORDAGEM DE GESTÃO | 2016

102-49

Essencial

Alterações no relatório

Em 2019 a INCM reajustou a sua estratégia de sustentabilidade – Desafio Estratégico
de Sustentabilidade, tendo em conta uma reavaliação dos tópicos materiais.

102-50

Essencial

Período coberto pelo relatório

1 de janeiro a 31 de dezembro de 2019

102-51

Essencial

Data do relatório anterior mais
recente

Maio de 2019

102-52

Essencial

Ciclo de emissão do relatório

Anual

Essencial

Ponto/pessoa de contacto para
questões sobre o relatório e seus
conteúdos

Capítulo: SOBRE O RELATÓRIO

Declaração de conformidade com
as Normas GRI

RELATÓRIO E CONTAS (Capítulo: Demonstrações Financeiras)

201-4

Essencial

Apoio financeiro recebido de
governos

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

0,47
5,88

Desde o ano de 2013 que a INCM não requer financiamento e não recebe quaisquer
indemnizações compensatórias por parte do Estado.

103-1

Essencial

Explicação por que o tópico
é material e os seus limites

Associação ao tópico material: Envolvimento na Comunidade Científica; Promoção e
Defesa da Língua Portuguesa; Responsabilidade Social

103-2

Essencial

Abordagem de gestão e as
suas componentes — tópicos
materiais

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

Evolução/avaliação da abordagem de gestão

Capítulo: EFICIÊNCIA INTERNA

103-3

Essencial

Capítulo: INOVAÇÃO

Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL
Capítulo: EFICIÊNCIA INTERNA

Capítulo: SOBRE O RELATÓRIO

102-54

Essencial

102-55

Essencial

Sumário de conteúdos GRI

Presente tabela

102-56

Essencial

Verificação externa

Não foi solicitada a verificação externa da informação de sustentabilidade constante
deste documento.
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0,24
6,24

Informações mais detalhadas das demonstrações financeiras encontram-se no
Relatório e Contas de 2019

102-45

102-53

0,75
-10,02

GRI Standard, na opção «De Acordo – Essencial (Core)»
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ODS 2
ODS 5
ODS 8
ODS 9

203-1

Essencial

Investimentos em infraestruturas e serviços assegurados

ODS 2
ODS 5
ODS 7
ODS 11

Capítulo: INOVAÇÃO
Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL
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ODS 1
ODS 2
ODS 3
ODS 8
ODS 10
ODS 17

Capítulo: 2019 EM NÚMEROS

203-2

Essencial

Impactos económicos indiretos
significativos

Capítulo: INOVAÇÃO
Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL

204

PRÁTICAS DE COMPRAS 2016

103

ABORDAGEM DE GESTÃO | 2016

103-1

Essencial

Explicação por que o tópico
é material e os seus limites

103-2

Essencial

Abordagem de gestão e as
suas componentes — tópicos
materiais

Essencial

Evolução/avaliação da abordagem de gestão

103-3

Essencial

103

ABORDAGEM DE GESTÃO | 2016

301

MATERIAIS | 2016

103

ABORDAGEM DE GESTÃO | 2016
Explicação por que o tópico
é material e os seus limites

Associação ao tópico material: Evolução e Eficiência Ambiental

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

103-2

Essencial

Abordagem de gestão e as
suas componentes - tópicos
materiais

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

103-3

Essencial

Evolução/Avaliação da abordagem de gestão

Capítulo: CRESCIMENTO CENTRADO NO CLIENTE

2017

2018

2019

Total de custos com fornecedores
estrangeiros

28 412

18 057

22 348

Total de custos com fornecedores
nacionais

25 604

28 243

38 052

Total de custos com fornecedores

54 016

46 300

60 400

47%

61%

ODS

GRI 300 AMBIENTE

Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL — COMPROMISSO COM O AMBIENTE

Consumo total de matérias utilizadas:
ODS 12
Metais (t)

63%

2017

2018

2019

1 079,76

465,15

194,03

Papel e Cartão (t)

960,31

441,39

1 404,61

Materiais de segurança (t)

221,49

308,45

526,33

PC e PVC (t)

22,92

30,46

60,20

Outros materiais (t)

45,27

337,05

416,35

2 329,75

1 582,51

2 601,52

Totais (t)
Notas metodológicas:

103-1

Essencial

Explicação por que o tópico é
material e os seus limites

103-2

Essencial

Abordagem de gestão e as
suas componentes — tópicos
materiais

103-3

Essencial

Evolução/avaliação da abordagem de gestão

205-1

Essencial

Operações submetidas a avaliações de riscos de corrupção

A INCM promove, de forma contínua, uma identificação de riscos de corrupção e
infrações conexas orientadas aos processos. Para o efeito não se excluiu qualquer
processo do âmbito da avaliação.

ODS 16

205-2

Essencial

Comunicação e formação em
políticas e procedimentos de
combate à corrupção

O Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas encontra-se
disponibilizado na Internet em https://incm.pt/portal/incm_gr.jsp.

ODS 16

205-3

Essencial

Casos confirmados de corrupção
e medidas tomadas

Nada a assinalar.

ODS 16

301-1

Tópico de resposta DL 89/2017

Essencial

Consumo total de materiais
usados por peso ou volume

Dando cumprimento ao disposto das recomendações do Conselho de Prevenção da
Corrupção (CPC), e reconhecendo a importância e o valor do instrumento de gestão
no combate à corrupção e infrações conexas, a INCM elabora um Plano de Gestão
de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.
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Os dados apresentados correspondem às matérias-primas para as quais existe
medição de peso e registo disponível no sistema informático da empresa.
As matérias-primas utilizadas são todas registadas no sistema utilizado.

ODS 8
ODS 12

A diversidade de áreas de negócio da INCM tem reflexo direto na quantidade de
matérias‑primas utilizadas pela empresa, com cerca de um milhar de referências,
agrupadas em 28 subfamílias. Para facilidade de análise estas subfamílias foram
agrupadas em 5 grandes categorias de matérias‑primas.
Todas as matérias-primas são fornecidas por externos. A INCM não tem nenhuma
atividade de produção ou extração das matérias utilizadas.
Em 2019 verificou-se um aumento muito significativo de consumos de matérias-primas, que corresponde a um aumento de 64%, que é explicado pelo aumento
de produção justificado pelo maior volume de negócios. As maiores alterações são:
• O exponencial aumento de papel e cartão justificado pelo aumento de produção
gráfica de segurança, que justifica também os aumentos dos materiais de segurança
e de PC e PVC;
• A redução nestes 3 últimos anos de metais, devido a 2017 ter havido produção
significativa de moeda, que veio a ser reduzida nos anos seguintes.

301-2

122

Resposta
DL
89/2017

Localização/Resposta/Omissão

Essencial

Percentagem de compras efetuadas a fornecedores nacionais

ANTICORRUPÇÃO | 2016

Descrição do Indicador (PT)

103-1

Proporção de despesas com
fornecedores locais

205

Opção de
reporte

Associação ao tópico material: Satisfação do Cliente; Segurança do Produto e da
Informação

)valores em milhares de Euro(

204-1

STD. GRI
Indicador
n.º

Essencial

Utilização de materiais
reciclados

302

ENERGIA | 2016

103

ABORDAGEM DE GESTÃO | 2016

Papel reciclado utilizado como matérias-prima nos processos de produção gráfica —
1994,778 kg (0,08% do total de matérias primas utilizadas)

103-1

Essencial

Explicação por que o tópico
é material e os seus limites

Associação ao tópico material: Evolução e Eficiência Ambiental

103-2

Essencial

Abordagem de gestão e as
suas componentes — tópicos
materiais

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

103-3

Essencial

Evolução/avaliação da abordagem de gestão

ODS 8
ODS 12

Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL — COMPROMISSO COM O AMBIENTE
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A água consumida é exclusivamente da rede pública.

Consumo total de energia por fonte (GJ):
2017

2018

2019

Gasóleo

1 015

1 078

1 279

Consumo total de energia por fonte por área geográfica:

Gás Natural

1 350

1 256

1 322

(água de rede publica)

Eletricidade

21 934

22 425

21 705

Total (GJ)

24 299

24 759

24 306

Notas:

302-1

Essencial

Consumo de energia dentro da
organização

Consumos de 2017 e 2018: Encontram-se em falta alguns consumos de Gondomar, Loja do Porto,
Loja de Coimbra e Grupo Desportivo. Os valores em falta não são representativos porque os edifícios
reportados representam 99% do consumo total de 2017.
Consumos de 2019: Não foram contabilizados os consumos do GoldPark (duas pessoas a operar) porque
não existe contador próprio. Estão em falta também os consumos do mês de dezembro de uma garagem
do Posto de Gondomar. Os valores em falta não são representativos porque os edifícios reportados
representam pelo menos 95% do consumo total de 2017.

ODS 7
ODS 8
ODS 12
ODS 13

303-1

Essencial

Total de água retirada por
fontes

Intensidade energética

2017

2018

2019

Consumo total de energia (GJ)

24 299

24 759

24 306

Rácio de Intensidade Energética (tep/VAB)

0,0241

0,0220

0,0231

302-5

Os consumos pelas fontes fósseis aumentaram — gás natural (5%) e gasóleo (19%),
sendo significativo o aumento do gasóleo, que é exclusivamente utilizado para a frota
de serviço.
Essencial

Redução do consumo de energia

O consumo de eletricidade reduziu 3%, sendo o maior responsável para a redução
total, uma vez que a eletricidade representa 89% dos consumos da INCM. Esta
redução é consequência de algumas medidas de eficiência energética que a empresa
tem vindo a implementar como a instalação de lâmpadas LED e substituição dos
equipamentos de climatização por outros mais eficientes.
Essencial

Redução nos requisitos de energia de produtos e serviços

303

ÁGUA | 2016

103

ABORDAGEM DE GESTÃO | 2016
Essencial

Explicação por que o tópico
é material e os seus limites

Associação ao tópico material: Evolução e Eficiência Ambiental

103-2

Essencial

Abordagem de gestão e as
suas componentes — tópicos
materiais

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

103-3

Essencial

22 674

20 346

19 602

842

599

630

23 516

20 945

20 232

Consumos totais (m3)

ODS 6

Outras operações: Incluem os locais com operações situadas no Grande Porto e Coimbra.

303-3

Essencial

Água reciclada e reutilizada

303-5

Essencial

Consumos totais de água

Na INCM existem processos de produção gráfica e de moeda com reutilização de água,
contudo não existe ainda metodologia de cálculo para a obtenção destes dados.

ODS 7
ODS 8
ODS 12
ODS 13
Consumos totais água (m )
3

2017

2018

2019

23 516

20 945

20 232

ODS 6

ODS 6

Notas metodológicas:

ODS 7
ODS 8
ODS 12
ODS 13

Os consumos apresentados foram obtidos a partir dos dados enviados pelo fornecedor da água
de rede.

305

EMISSÕES | 2016

103

ABORDAGEM DE GESTÃO | 2016

103-1

Essencial

Explicação por que o tópico
é material e os seus limites

Associação ao tópico material: Evolução e Eficiência Ambiental

103-2

Essencial

Abordagem de gestão e as
suas componentes — tópicos
materiais

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

103-3

Essencial

Evolução/avaliação da abordagem de gestão

Não foi identificada nenhuma redução nos produtos e serviços vendidos.

103-1

Evolução/avaliação da abordagem de gestão

Consumos — Operações Lisboa (m )
Consumos — Outras operações (m3)

Operações Lisboa: Incluem os locais com operações situadas na Grande Lisboa.

Verificou-se uma redução de consumos total de 2%.

302-4

2019

Não foram contabilizados os consumos da Loja do Porto (5 pessoas), que mudou de local em fevereiro
de 2019, e do GoldPark (duas pessoas a operar) porque não existem contadores próprios. Os valores
em falta não são significativos em relação aos consumos reportados, pela natureza das operações
(escritórios e serviços), que se equiparam a consumos domésticos.

Em termos de uso por fonte: A eletricidade representa a maior fatia do consumo
energético da INCM, pois é a fonte utilizada na atividade produtiva e na iluminação
e climatização da empresa. O gás natural é usado exclusivamente nos refeitórios
e balneários dos edifícios da Casa da Moeda e da Imprensa Nacional, enquanto o
gasóleo é utilizado apenas na frota.

Essencial

2018

Notas:

Notas metodológicas:
Dados de consumo: Faturas do prestador de serviço
Fontes de conversão: Despacho n.º 17313/2008, de 26 de junho; Portaria n.º 63/2008, de 21
de janeiro

302-3

2017
3

Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL — COMPROMISSO COM O AMBIENTE

Emissões de GEE diretas (t CO2e) — (Âmbito 1):

Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL — COMPROMISSO COM O AMBIENTE

305-1

Essencial

Emissões diretas de GEE
(Âmbito 1)

2017

2018

2019

Gás natural

86,5

80,5

84,8

Gasóleo

75,1

79,8

94,6

Total (Âmbito 1) (t CO2e)

161,6

160,3

179,4

Notas metodológicas:

ODS 3
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15

Só foram considerados para o cálculo as emissões de CO2.
Dados de consumo: Faturas do prestador de serviço.
Fontes de conversão: Despacho n.º17313/2008, de 26 de junho; Portaria n.º 63/2008, de 21
de janeiro.

124
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Emissões de GEE indiretas de eletricidade (t CO2e) — (Âmbito 2):

Total (Âmbito 2) (t CO2e)

305-2

Essencial

Total de resíduos por tipologia (t):

2017

2018

2019

2 864

2 921

2 834

Emissões indiretas de GEE
(Âmbito 2)
Notas:

ODS 3
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15

Não foram contabilizados os consumos do GoldPark (duas pessoas a operar) porque não existem
contadores próprios. Não estão contabilizadas as faturas de dezembro da Loja Filipa Vilhena, Sacavém,
Póvoa Sta. Iria, Loja de Coimbra, Contrastaria do Porto e Posto de Gondomar.

2017

2018

Total de resíduos perigosos

29,0

27,5

21,4

Total de resíduos não perigosos

510,8

436,9

534,2

Total de resíduos (t)

539,8

464,4

555,6

Total de resíduos por operação de tratamento (t):

Os valores em falta não são significativos em relação aos consumos reportados, pela natureza das
operações (escritórios e serviços), que se equiparam a consumos domésticos.

305-5

305-6

305-7

Essencial

Essencial

Essencial

Redução de emissões de GEE

Emissões significativas de
substâncias que contribuem
para a destruição da camada
de ozono

Emissões de NOx, SOx e outras
emissões atmosféricas significativas

306

EFLUENTES E RESÍDUOS | 2016

103

ABORDAGEM DE GESTÃO | 2016

Em termos de emissões diretas (Âmbito 1) houve um aumento de 12%, consequência
do aumento dos consumos dos combustíveis fósseis. Tendo em conta que as emissões
de gasóleo referem-se aos consumos da frota, com a aquisição de carros elétricos
de serviço no final de 2019, a redução só será verificada nos próximos anos.
Em termos de emissões indiretas de eletricidade (Âmbito 2) houve uma redução
de 3%, consequência da redução dos consumos de eletricidade, devido às medidas
de eficiência energética que estão a ser implementadas.

ODS 13
ODS 14
ODS 15

A INCM ainda tem alguns equipamentos de climatização, com gases R22, considerados
ODS (Ozone Depleting Substances), que estão a ser substituídos gradualmente.
Contudo a INCM tem procedimentos de monitorização para a deteção de eventuais
fugas, para estes equipamentos bem como os que contêm gases refrigerantes, sendo
que as fugas não foram representativas que se justifique a apresentação de dados
quantitativos.

ODS 3
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15

Os processos de monitorização de emissões da INCM contemplam as emissões de NOx,
SOx e outras significativas, contudo nos processos de atividade não existem emissões
significativas destas substâncias

ODS 3
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15

Essencial

Explicação por que o tópico
é material e os seus limites

Associação ao tópico material: Evolução e Eficiência Ambiental

103-2

Essencial

Abordagem de gestão e as
suas componentes — tópicos
materiais

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

103-3

Essencial

Evolução/avaliação da abordagem de gestão

103-1

Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL — COMPROMISSO COM O AMBIENTE

306-2

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019

Essencial

Resíduos por tipologia e método
de tratamento

Resíduos perigosos

Resíduos não perigosos

Operações
valorização

Operações
eliminação

2019

6,7

14,7

2018

10,7

16,8

2017

6,4

22,6

2019

528,6

5,6

2018

409,6

27,3

2017

480,3

30,5

ODS 3
ODS 6
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15

Os resíduos não perigosos equivalem a 96% dos resíduos produzidos e os perigosos
a 4%. Em 2019 houve um aumento de 22% da produção de resíduos não perigosos,
consequência do consumo de matérias-primas pelo aumento de produção os resíduos
perigosos foram reduzidos em 22%.
Do total de resíduos produzidos 96% foram encaminhados para operações
de valorização.

306-3

Essencial

Derrames significativos

307

CONFORMIDADE AMBIENTAL | 2016

103

ABORDAGEM DE GESTÃO | 2016

Os derrames ambientais que tem ocorrido não são significativos, pois foram
prontamente controlados com os meios existentes.

103-1

Essencial

Explicação por que o tópico
é material e os seus limites

Associação ao tópico material: Evolução e Eficiência Ambiental

103-2

Essencial

Abordagem de gestão e as
suas componentes — tópicos
materiais

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

103-3

Essencial

Evolução/avaliação da abordagem de gestão

Essencial

Não conformidade/incumprimento de legislação e regulamentação ambientais

307-1

126

2019

ODS 3
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15

Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL — COMPROMISSO COM O AMBIENTE
ODS 12
ODS 13
ODS 14
ODS 15
ODS 16

Nada a assinalar.

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019
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STD. GRI
Indicador
n.º

Opção de
reporte

Descrição do Indicador (PT)

Resposta
DL
89/2017

Localização/Resposta/Omissão

O prazo mínimo, em semanas, para notificações a colaboradores e seus
representantes, sobre quaisquer mudanças operacionais significativas que
os possam afetar é de seis semanas.

ODS

402-1

GRI 400

SOCIAIS

401

EMPREGO | 2016

103

ABORDAGEM DE GESTÃO | 2016

103-1
103-2
103-3

Essencial

Explicação por que o tópico
é material e os seus limites

Essencial

Abordagem de gestão e as
suas componentes — tópicos
materiais

Essencial

Tópico de resposta DL 89/2017

Evolução/avaliação da abordagem de gestão

<30

30 a 50

>50

<30

30 a 50

>50

Lisboa

16

19

0

9

17

2

Porto

1

5

0

0

0

1

Coimbra

0

0

0

0

0

0

17

24

0

9

17

3

Total (%)

41

29

6%

4%

Faixa etária

<30

30 a 50

>50

<30

30 a 50

>50

6

3

13

3

13

10

Porto

0

1

1

0

1

2

Coimbra

0

0

0

0

0

0

4

14

3

14

12

6

Total (%)

RELAÇÕES LABORAIS | 2016

103

ABORDAGEM DE GESTÃO | 2016

103-1

Essencial

Explicação por que o tópico
é material e os seus limites

103-2

Essencial

Abordagem de gestão e as
suas componentes — tópicos
materiais

103-3

128

Essencial

Essencial

Explicação por que o tópico é
material e os seus limites

103-2

Essencial

Abordagem de gestão e as
suas componentes — tópicos
materiais

103-3

Essencial

Evolução/avaliação da abordagem de gestão

Tópico de resposta DL 89/2017

Capítulo: DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES

2019
Lisboa

403-2

Essencial

Tipos e taxas de lesões, doenças
ocupacionais, dias perdidos e
absentismo, e número de mortes
relacionadas com o trabalho

Totais

Porto

Coimbra

2017

2018

2019

0

43

35

29

0

0

564

458

1001

0

0

0

3

0

1

0

0

0

0

0

0

5,6%

14,0%

1,6%

0,9%

5,8%

6,3%

7,7%

23,6

0,0

37,0

0,0

0,0

42,0

33,0

15,5

799,0

0,0

559,0

0,0

0,0

552,0

436,0

533,7

H

M

H

M

H

M

N.º acidentes
trabalho (AT)

17

10

0

2

0

N.º dias perdidos com AT

633

338

0

30

N.º doenças
profissionais

0

0

1

N.º óbitos

0

0

0

Taxa de
absentismo

7,3%

7,6%

Taxa de
frequência

30,2

Taxa de
gravidade

1124,0

Notas metodológicas:

24

29

Taxa de absentismo: n.º horas de trabalho perdidas/potencial máximo anual.

3%

4%

Taxa de frequência: (n.º acidentes com baixa/n.º horas efetivamente trabalhadas)* 1 000 000
Taxa de gravidade: (n.º dias perdidos/n.º horas efetivamente trabalhadas)*1 000 000
Acidentes que resultam em ferimentos ligeiros (tratados com caixa de primeiros socorros) não são
considerados no cálculo como acidente de trabalho.

Total de trabalhadores que estiveram de licença:

No cálculo do n.º de dias perdidos foram considerados dias úteis.
A contagem de dias perdidos começa no dia do acidente, caso este ocorra antes (itinere) ou durante
o período normal de trabalho (PNT), no dia seguinte caso ocorra depois (itinere) do PNT.

13

Mulheres

5

Total (n.º)

18

A taxa de retorno e retenção de colaboradores que tiraram licença de maternidade/
paternidade é de 100%

402

103-1

Todos os colaboradores têm direito à licença de maternidade/paternidade.

Homens
Licença parental

ABORDAGEM DE GESTÃO | 2016

Mulheres

Lisboa

Total (n.º)

Essencial

103

ODS 5
ODS 8

Saídas (despedimentos/saídas voluntárias, reformados):
Homens

401-3

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO | 2016

Mulheres

Faixa etária

Total (n.º)
Contratações e despedimentos
de colaboradores

ODS 5

403

Capítulo: DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES

Homens

Essencial

Prazo mínimo de notificação
sobre mudanças operacionais

A organização está abrangida por um acordo coletivo — Acordo de Empresa (AE),
celebrado pela INCM e as organizações sindicais representativas em que são
dispostos estes prazos.

Contratações:

401-1

Essencial

ODS 8

403-3

Essencial

Trabalhadores com elevado
risco ou incidência de doenças
ocupacionais

A INCM tem uma área de Segurança e Saúde do Trabalho (SST), que tem a incumbência
de garantir as condições de segurança e saúde nas atividades desenvolvidas na
empresa. Essas condições são avaliadas pela identificação de riscos e aplicação
de medidas de prevenção e proteção; pela monitorização dos aspetos críticos: nível
de ruído, vibrações, iluminação, humidade e temperatura ambiente, qualidade do ar
interior, exposição a produtos químicos entre outros.

ODS 8

Decorrente deste trabalho não está identificada nenhuma atividade com uma elevada
incidência ou um elevado risco de doenças específicas.
Tópico de resposta DL 89/2017

Capítulo: DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES

Evolução/avaliação da abordagem de gestão

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019

404

FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO | 2016

103

ABORDAGEM DE GESTÃO | 2016

103-1

Essencial

Explicação por que o tópico é
material e os seus limites

Associação ao tópico material: Desenvolvimento de Competências

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019
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103-2

Essencial

Abordagem de gestão e as
suas componentes — tópicos
materiais

103-3

Essencial

Evolução/avaliação da abordagem de gestão

Diversidade nos órgãos de governação:

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE
Género

Capítulo: DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES — VALORIZAR E RECONHECER

Homens

Totais (%)

Chefias

Técnicos

404-1

Essencial

Produção e vendas

N.º médio de horas de formação
por ano por colaborador

Administrativos e apoio

Totais (h)

Totais (h)

404-2

404-3

Essencial

Essencial

Programas para desenvolvimento de competências e de
apoio à transição

Percentagem de colaboradores
que recebem regularmente
análises de desempenho e
desenvolvimento de carreira

2019

Horas de formação

H

1 974

M

2 608

Totais (%)

H

7 269

Totais (n.º)

M

4 163

H

4 800

33,3%

M

4 424

H

767

M

2 001

Essencial

Diversidade nos órgãos de governação e colaboradores

ODS 4
ODS 5
ODS 8

H

14 810

M

13 196

Total

28 006

3

Faixa etária

405-1

<30

30 a 50

>50

0

1

2

0,0%

0,1%

0,3%

3

ODS 5
ODS 8

Diversidade nos colaboradores:
Género

Homens
382

318

Totais (%)

54,6%

45,4%

Totais (n.º)

2017

2018

2019

20 109

22 571

28 006

Mulheres

700

Faixa etária

<30
39

489

172

Totais (%)

5,6%

69,9%

24,6%

Totais (n.º)

30 a 50

>50

700

Rácios de salário e renumeração média por categoria profissional:

Capítulo: DESENVOLVIMENTO DE COLABORADORES — VALORIZAR E RECONHECER

Capítulo: DESENVOLVIMENTO DE COLABORADORES — VALORIZAR E RECONHECER
Todos os colaboradores recebem avaliação de desempenho

405

DIVERSIDADE E IGUALDADE DE OPORTUNIDADES | 2016

103

ABORDAGEM DE GESTÃO | 2016
Essencial

Explicação por que o tópico
é material e os seus limites

Associação ao tópico material: Igualdade e Diversidade

103-2

Essencial

Abordagem de gestão e as
suas componentes — tópicos
materiais

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

103-3

Essencial

Evolução/avaliação da abordagem de gestão

103-1

1

66,7%

Totais (n.º)

Horas de formação (h):

Mulheres

2

Capítulo: DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES — PROMOVER A IGUALDADE

ODS 8

ODS 5
ODS 8

405-2

Essencial

Rácio entre o salário e remuneração entre mulheres e homens

Categoria profissional

Rácios
(M/H)

Chefias

1,07

Técnicos

0,99

Produção e vendas

0,99

Administrativos e apoio

0,99

ODS 5
ODS 8
ODS 10

As operações da empresa decorrem todas em Portugal.

406

NÃO DISCRIMINAÇÃO | 2016

103

ABORDAGEM DE GESTÃO | 2016

103-1

Essencial

Explicação por que o tópico
é material e os seus limites

Associação ao tópico material: Igualdade e Diversidade

103-2

Essencial

Abordagem de gestão e as
suas componentes — tópicos
materiais

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

103-3

Essencial

Evolução/avaliação da abordagem de gestão

Capítulo: DESENVOLVIMENTO DOS COLABORADORES — PROMOVER A IGUALDADE
Nada a assinalar em 2019.

406-1

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019

Incidentes de discriminação e
medidas corretivas tomadas

O canal de ética (etica@incm.pt) é o meio de reporte para as situações
de discriminação, bem como de todas as outras abrangidas no Código de Ética
e de Conduta da INCM. O Comité de Ética é o órgão independente responsável por
promover a aplicação e a evolução do Código de Ética e de Conduta e pela gestão
de todas as questões reportadas.

407

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA | 2016

103

ABORDAGEM DE GESTÃO | 2016

103-1

130

Essencial

Essencial

ODS 5
ODS 8
ODS 16

Explicação por que o tópico
é material e os seus limites

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019

131

103-2

103-3

Essencial

Essencial

Abordagem de gestão e as
suas componentes — tópicos
materiais

Evolução/avaliação da abordagem de gestão

Tópico de resposta DL 89/2017

413-1

Resposta comum aos indicadores 408, 409, 410, 411, 412, 415.
A INCM é uma empresa portuguesa que desenvolve as suas operações em Portugal,
sendo por isso abrangida ao cumprimento da legislação laboral portuguesa.
Adicionalmente a INCM tem um Código de Ética e de Conduta, disponível na sua página
oficial (https://www.incm.pt/portal/incm_codetica.jsp), que define os padrões éticos
e deontológicos aceites e praticados pela empresa, e estes princípios são vertidos nas
suas políticas e práticas internas.

413-2

Na aquisição de bens e serviços a INCM é abrangida pelo Código de Contratos Públicos
(CCP) e nos seus processos de aquisição inclui nos cadernos de encargos obrigações,
por parte do adjudicatário, para o cumprimento da legislação laboral portuguesa
sobre Saúde e Segurança no Trabalho, não recurso a trabalho infantil, trabalho
forçado e práticas discriminatórias, além de outras cláusulas que assegurem os
padrões éticos definidos pela empresa.

407-1
408
408-1
409
409-1
410
410-1
411
411-1
412
412-1

412-2

412-3

413
103

Essencial

Operações e fornecedores em
que a liberdade de associação
e negociação coletiva possam
estar em risco

Não foi identificada em nenhuma operação ou fornecedor o risco em causa.

Essencial

Operações e fornecedores considerados de risco para ocorrência
de trabalho infantil

Não foi identificada em nenhuma operação ou fornecedor o risco em causa.

Essencial

Operações com impactos
negativos significativos reais
ou potenciais nas comunidades
locais

Essencial

Operações e fornecedores considerados de risco para ocorrência
de trabalho forçado ou escravo

Não foi identificada em nenhuma operação ou fornecedor o risco em causa.

ODS 8

PRÁTICAS DE SEGURANÇA | 2016

Essencial

Pessoal de segurança com formação nas políticas ou procedimentos de direitos humanos

A segurança da INCM é assegurada por efetivos da PSP, da empresa GRUPO 8 e do
corpo de segurança interno (SSI). Estas entidades abordam os temas dos direitos
humanos na formação dos seus efetivos.

Essencial

Incidentes que envolvem
violação de direitos
de pessoas indígenas

ABORDAGEM DE GESTÃO | 2016

103-1

Essencial

Explicação por que o tópico
é material e os seus limites

103-2

Essencial

Abordagem de gestão e as
suas componentes — tópicos
materiais

103-3

Essencial

Evolução/avaliação da abordagem de gestão

ODS 2

AVALIAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS | 2016
Operações submetidas a análises
ou avaliações de impactos relacionados com direitos humanos

Não foi identificada nenhuma operação com impacto em direitos humanos.

Essencial

Formação dos colaboradores em
políticas ou procedimentos sobre
direitos humanos

O Código de Ética e de Conduta da INCM define padrões éticos e de respeito pelos
direitos humanos aceites e praticados pela empresa. Este código é fornecido a todos
os colaboradores no processo de receção e está disponível para consulta na intranet
da empresa.

Essencial

Acordos e contratos de investimentos significativos que
incluem cláusulas de direitos
humanos, ou que tenham sido
sujeitos a análise de direitos
humanos

Não foram identificados acordos e contratos de investimento que apresentem risco
de direitos humanos. No entanto nos cadernos de encargos a INCM inclui cláusulas de
direitos humanos.

Essencial

ODS 1
ODS 2

Nada a assinalar.

103

Tópico de resposta DL 89/2017

414-1

Essencial

Novos fornecedores que foram
avaliados em critérios sociais

Todos os fornecedores de bens ou serviços que colaboram com a INCM são
selecionados segundo as regras estabelecidas no Código de Contratos Públicos
(CCP) e segundo cláusulas, que incluem critérios ambientais e sociais, definidas
nos cadernos de encargos. Na sua avaliação são considerados os desempenhos do
fornecedor em critérios específicos bem como o cumprimento das cláusulas definidas
nos cadernos de encargos.

414-1

Essencial

Impactos sociais negativos na
cadeia de fornecedores e ações
tomadas

Nada a assinalar.

415

POLÍTICAS PÚBLICAS | 2016

103

ABORDAGEM DE GESTÃO | 2016

103-1

Essencial

Explicação por que o tópico
é material e os seus limites

103-2

Essencial

Abordagem de gestão e as
suas componentes — tópicos
materiais

103-3

Essencial

Evolução/avaliação da abordagem de gestão

415-1

Essencial

Contribuições a partidos políticos

Nada a assinalar.
A INCM tem as suas operações em Portugal, pelo que este risco é inexistente.

Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL

AVALIAÇÃO SOCIAL DE FORNECEDORES | 2016

ODS 16

DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS | 2016

Capítulo: INOVAÇÃO

414

ODS 8
ODS 16

TRABALHO FORÇADO OU ESCRAVO | 2016

418

PRIVACIDADE DO CLIENTE | 2016

103

ABORDAGEM DE GESTÃO | 2016

ODS 5
ODS 16

Tópico de resposta DL 89/2017

Não houve qualquer contribuição a partidos políticos.

Essencial

Explicação por que o tópico
é material e os seus limites

Associação ao tópico material: Segurança do Produto e da Informação

103-2

Essencial

Abordagem de gestão e as
suas componentes — tópicos
materiais

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

103-3

Essencial

Evolução/avaliação da abordagem de gestão

103-1

ODS 5
ODS 16

ODS 16

Capítulo: CRESCIMENTO CENTRADO NO CLIENTE — GARANTIR QUALIDADE E SEGURANÇA

Capítulo: CRESCIMENTO CENTRADO NO CLIENTE — GARANTIR QUALIDADE E SEGURANÇA

COMUNIDADES LOCAIS | 2016
418-1

ABORDAGEM DE GESTÃO | 2016
Essencial

Explicação por que o tópico é
material e os seus limites

Associação ao tópico material: Envolvimento na Comunidade Científica; Promoção e
Defesa da Língua Portuguesa; Responsabilidade Social

103-2

Essencial

Abordagem de gestão e as
suas componentes — tópicos
materiais

Capítulo: DESAFIO ESTRATÉGICO DE SUSTENTABILIDADE

Essencial

Evolução/avaliação da abordagem de gestão

132

Unidades operacionais com
envolvimento da comunidade
local, avaliação de impactos
e desenvolvimento local

TRABALHO INFANTIL | 2016

103-1

103-3

Essencial

Essencial

Reclamações fundamentadas
relativas a violação de privacidade e perda de dados de clientes

No ano de 2019 a INCM teve um registo de uma reclamação inerente ao direito ao
esquecimento, no qual o titular de dados solicita à INCM a remoção dos seus dados
pessoais de um ato publicado no Diário da República. Estando a INCM constitucional
e legalmente impedida de adotar, por sua iniciativa, qualquer medida que obste a
pesquisa e o livre acesso universal e gratuito a todo o conteúdo dos atos publicados
no Diário da República, reencaminha estes pedidos para o organismo que solicita a
publicação do ato, responsável pelo tratamento de dados.

ODS 12

Capítulo: INOVAÇÃO
Capítulo: IMPACTO CULTURAL, SOCIAL E AMBIENTAL — COMPROMISSO COM O AMBIENTE

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2019
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