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1. Mensagem do presidente

No ano de 2017, a Imprensa Nacional — Casa da Moeda, S. A. (INCM) voltou a
aumentar o seu volume de negócios atingindo um Compound Annual Growth
Rate (CAGR) de 4,5 % no ciclo 2014-2017(1). O aumento do volume de negócios
foi alcançado, apesar da atividade associada aos produtos gráficos tradicionais
da INCM continuar a reduzir a sua importância, sendo substituídos por produtos
ou serviços que incorporam elementos de segurança e ou serviços de personalização, acabamento e expedição, no mercado português ou em mercados lusófonos. Estes resultados demonstram, por um lado, a transformação de negócio que
continua a ocorrer em passos largos e, por outro, que está ao nosso alcance não
sermos surpreendidos pela realidade, mas, outrossim, fazermos parte da transformação em curso e continuar a ser uma referência, salvaguardando a sustentabilidade global da empresa.
O balanço que agora fazemos encontra também uma organização interna mais
horizontal, mais capaz de dinamizar e concretizar projetos complexos, com importantes mecanismos de governação que lhe permite abraçar os pilares da inovação e da internacionalização.
O ano transato foi fértil em acontecimentos importantes para a INCM, que marcam a atualidade da vida da empresa e que, certamente, irão ser fundamentais
para o seu futuro. No que respeita ao pilar da inovação, entre muitos outros exemplos, é imperativo referir o Livro de Reclamações Eletrónico, pois é a face mais
visível da transformação digital de um produto tradicional. Observando esse
mesmo pilar do ponto de vista da Investigação e Desenvolvimento, mais do que
a referência ao investimento de mais de 1 milhão de euros nos últimos dois anos,
importa dar nota que alguns dos projetos avançaram para estádios de obtenção
de patente ou mesmo de industrialização. No que respeita ao pilar da internacionalização, importa destacar o aumento de produção de produtos de segurança
(v.g. passaportes e cartões de identificação) para outros países, como também o
exemplo da produção de mais de 8 milhões de boletins de censos para realização
do IV Recenseamento Geral da População e Habitação de Moçambique. E, como
não poderia deixar de ser, será sempre um imperativo continuarmos a trabalhar
todas as matérias de eficiência interna, onde já se obtiveram resultados interessantes, como por exemplo, a considerável diminuição do custo de aquisição das
matérias-primas, fruto de uma estratégia de procurement mais eficiente.

(1) A diminuição do EBITDA de
2017 face a 2016, apesar de significativa, deve-se a situações extraordinárias ocorridas em cada um
dos referidos anos, devidamente
detalhadas no presente Relatório.

Assinalámos, em 2017, os 10 anos do Cartão de Cidadão, um dos projetos mais
emblemáticos da INCM, que alia inovação e tecnologia para servir, cada vez melhor, os cidadãos e o País. A criação do Cartão de Cidadão derivou de um alinhamento das capacidades e competências desta empresa pública com as necessidades da Administração Pública, permitindo, mais tarde, criar valor e exportar essa
inovação e tecnologia. Esperamos que alguns dos investimentos efetuados em
2017 nos permitam ter mais exemplos como este no futuro.
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Queremos que a INCM continue a ser igualmente reconhecida enquanto promotora da língua e cultura portuguesas, razão pela qual se tornou recentemente uma das primeiras 10 empresas nacionais a aderir ao programa Empresa
Promotora da Língua Portuguesa (EPLP), do Camões — Instituto da Cooperação
e da Língua, I. P., com apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Essa é
também a razão de ser dos diversos prémios literários que temos instituídos, contribuindo para o surgimento de novos títulos e autores, não só em Portugal, mas
em todas as latitudes que constituem o mundo da lusofonia.
Todos os sucessos relatados anteriormente não teriam sido possíveis sem a motivação e profissionalismo dos trabalhadores da INCM, que transformam, no dia-a-dia, as estratégias definidas numa realidade palpável e concreta. A atenção no
capital humano da INCM, em 2017, materializou-se na continuação da aposta
em formação, na manutenção dos benefícios disponíveis através dos Serviços
Sociais e na contínua preocupação com as condições disponibilizadas nos postos de trabalho. Temos a missão de criar, produzir e fornecer bens e serviços
que exigem elevados padrões de segurança, focados no cliente e em soluções
inovadoras, sem esquecer o nosso compromisso com a promoção da língua e da
cultura portuguesas, e, para isso, contamos com todo o universo INCM.

Gonçalo Caseiro
Presidente do Conselho de Administração
Dezembro de 2017
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2. Abordagem ao relatório

A Imprensa Nacional — Casa da Moeda, S. A. (INCM) pretende, com este documento — Relatório e Contas 2017 —, integrar toda a informação de gestão, financeira e não financeira, que compreende os anteriores, e até então autónomos,
Relatório de Gestão e Relatório de Governo Societário, bem como um novo relatório, em cumprimento das obrigações decorrentes do Decreto-Lei n.º 89/2017,
de 28 de julho, alusivo à divulgação de informações não financeiras e de diversidade por parte de grandes empresas.
Neste contexto, o presente documento, para além de um capítulo inicial de
apresentação da empresa, começa por descrever no capítulo 4 (Gestão da
Sustentabilidade) as novas obrigações legais de reporte de informação não financeira, acima mencionadas, onde se apresenta o quadro estratégico da empresa e, em particular, a sua estratégia alicerçada nos quatro eixos para a gestão
da sustentabilidade, fornecendo assim informações sobre questões económicas,
sociais e ambientais identificadas como mais relevantes para a empresa e para as
suas partes interessadas. A divulgação de informação não financeira e de diversidade, à qual a INCM está obrigada por via do Decreto-Lei n.º 89/2017, de 28 de
julho, mas que vai ao encontro das boas práticas seguidas pela empresa desde
2009, foi preparada de acordo com as Normas GRI (Global Reporting Initiative),
para a opção «de acordo» — Essencial. Os tópicos materiais definidos pela INCM
encontram-se devidamente identificados e desenvolvidos ao longo do presente
documento, podendo ser facilmente localizados através da consulta à tabela GRI,
parte integrante deste documento.
No capítulo 5 (Relatório de Governo Societário), relatam-se as práticas de governo societário, de acordo com o modelo disponibilizado pela Unidade Técnica de
Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM).
Por fim, no capítulo 6 (Relatório de Gestão), garante-se a prestação de contas ao
acionista, tendo, para o efeito, sido adotada a estrutura indicada no ofício n.º . 588,
de 7 de fevereiro de 2018, da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF).
Sempre que possível e adequado, procurou-se incluir informação relativa aos
anos anteriores de modo a oferecer uma perspetiva de evolução do desempenho
da empresa. São igualmente apresentados os projetos que são especialmente relevantes para ilustrar o trabalho da INCM nas áreas em apreço.
Não é objetivo desta publicação substituir outros meios de comunicação já
estabelecidos com as partes interessadas, pelo que, ao longo deste documento,
o leitor será remetido para outras publicações da INCM disponibilizadas no site
www.incm.pt, onde poderá ser obtida informação mais detalhada sobre o assunto.
Este relatório foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico.
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Qualquer questão ou sugestão sobre os conteúdos deste relatório deverá ser remetida para:
Direção de Planeamento e Controlo de Gestão
Avenida de António José de Almeida
1000-042 Lisboa
Telefone: 217810700
e-mail: dpc-pcg@incm.pt

RELATÓRIO E contas 2017 O va or da segurança

página 13

3. A INCM

A INCM, atualmente uma sociedade anónima de capitais públicos, resulta 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 mais antigos estabelecimentos industriais do País. A Casa da Moeda de Lisboa é talvez o mais antigo
estabelecimento fabril do Estado português, com uma laboração contínua desde,
pelo menos, o final do século xiii.
Pela forma como vem incorporando as novas tecnologias na sua vasta gama de
atividades, a INCM é uma empresa voltada para o futuro e apostada em vencer
os desafios que a sua missão lhe coloca, num mundo em permanente mutação.
A empresa tem a seu cargo a produção de bens e serviços fundamentais ao funcionamento do Estado português, como a cunhagem de moeda metálica e a edição de publicações oficiais, onde se destaca o Diário da República.
A produção de documentos de segurança, como o cartão de cidadão e o passaporte, é outra das tarefas atribuídas à INCM. A evolução das novas tecnologias
faz desta atividade, gráfica de segurança, uma área estratégica de desenvolvimento da empresa, capacitando-a para fornecer à Administração Pública os mais
modernos e seguros documentos de identificação, ao mesmo tempo que lhe
permite alargar mercados, respondendo às necessidades de um vasto leque de
empresas e organizações, com destaque para a banca.
A autentificação de artefactos de metais preciosos, tarefa em que a INCM tem
já uma longa tradição, é feita hoje em modernos laboratórios, acreditados pelo
Instituto Português da Acreditação.
A edição de obras essenciais da cultura portuguesa e universal é outra incumbência da INCM. O Estado garante assim a transmissão, entre gerações, do património bibliográfico da língua portuguesa, e proporciona a edição de novas obras
que o enriquecem continuamente.
Identificação da sociedade:
Imprensa Nacional — Casa da Moeda, S. A., sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos.
Sede social: Avenida de António José de Almeida, Edifício Casa da Moeda,
1000-042 Lisboa
Capital social: 30 000 000€
Número único de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e
de pessoa coletiva: 500792887.
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4. Gestão da Sustentabilidade

4.1. Quadro Estratégico

Missão

4.1.1. Missão, Visão
e Valores

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

4.1.2. Orientações para
o Setor Empresarial
do Estado

A INCM, em 2017, foi abrangida por um conjunto de medidas definidas para as
empresas do Setor Empresarial do Estado, estipulado na Lei do Orçamento do
Estado (LOE) para 2017, Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e no Decreto-Lei
n.º 25/2017, de 3 de março, que estabelece as normas de execução do Orçamento
do Estado, nomeadamente:
› A continuação de uma política de ajustamento dos seus quadros de pessoal, adequando-os às efetivas necessidades de uma organização eficiente, só
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podendo ocorrer aumento do número de trabalhadores nos termos do disposto
no decreto-lei de Execução Orçamental de 2017;
› A prossecução de uma política de otimização da estrutura de gastos operacionais que promova o equilíbrio operacional, mediante a redução do peso dos
gastos operacionais, corrigidos dos encargos decorrentes da reposição salarial e
das indemnizações por rescisão, no volume de negócios, face a 31 de dezembro
de 2016;
› A continuidade da limitação do conjunto dos gastos com comunicações, deslocações, ajudas de custo e alojamento, bem como os associados à frota automóvel.
Ficam excecionadas desta limitação, desde que aceites pelas tutelas financeira e
setorial, as empresas que se encontrem numa fase de aumento de atividade ou
de internacionalização, desde que o aumento dos gastos se encontre incluído no
orçamento aprovado da entidade;
› Manutenção dos gastos com pessoal, que se devem manter iguais ou inferiores
aos registados em 31 de dezembro de 2016, depois de corrigidos dos encargos
decorrentes da reposição salarial, das indemnizações por rescisão e dos efeitos
decorrentes da aplicação do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei do Orçamento
do Estado;
› A limitação ao endividamento financeiro estabelecendo em 3 % a taxa máxima
do financiamento remunerado corrigido pelo capital social realizado;
› A garantia de redução do número de veículos do parque automóvel e a revisão
das categorias dos veículos em utilização, maximizando o seu uso comum, salvo
no que respeita à aquisição onerosa de veículos elétricos, em que se aplica o disposto no n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 170/2008, de 26 de agosto.
Para além dos diplomas legais relativos especificamente à atividade da INCM,
foram ainda tidos em consideração o conjunto de legislação sobre o Setor
Empresarial do Estado (v.g. Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro), sobre os
gestores públicos e outros diplomas legais e atos administrativos que estabelecem regras, recomendações e decisões de natureza fiscal ou outras, muitas vezes
de forma pontual e para um período de tempo determinado.
4.1.3. Orientações
Estratégicas do Acionista

O exercício de 2017 fez coincidir dois mandatos do órgão de administração da
sociedade. Assim, a atividade da INCM, até outubro de 2017, pautou-se por quatro orientações estratégicas definidas pelo acionista, no início do mandato do
anterior Conselho de Administração, em julho de 2014, e que se estendeu, por
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força dos estatutos da empresa, até outubro de 2017, aquando da nomeação dos
novos Órgãos Sociais, a saber:
1. Assegurar a consolidação da estrutura financeira da sociedade e o aumento da
capacidade de remuneração do capital acionista;
2. Aprofundar a estratégia de negócio visando potenciar os resultados das atividades
correntes, designadamente através da procura de novos mercados e de novos negócios tendo em vista o reforço do peso dos produtos de maior valor acrescentado;
3. Prosseguir a racionalização da estrutura orgânica e dos processos de atuação
de modo a promover a eficácia e a eficiência da atividade da sociedade, designadamente através da contenção dos custos operacionais, adequando-os à dimensão e ao perfil dos negócios;
4. Prosseguir as ações de ajustamento dos instrumentos de enquadramento das
relações laborais por forma a ajustá-los às orientações existentes sobre a matéria
destinada ao Setor Empresarial do Estado.
Tendo igualmente em consideração, os seguintes princípios orientadores:
1. Cumprimento com os princípios de divulgação transparente de informação;
2. Adoção das melhores práticas de gestão e dos princípios de bom governo das
empresas públicas;
3. Uma gestão em que os princípios éticos e deontológicos tratam com equidade
todos os stakeholders;
4. Prevenção de todas as situações de corrupção e de potenciais conflitos de
interesse;
5. Melhores práticas de gestão de recursos humanos e de promoção de igualdade
de género;
6. Cultura organizacional pautada por valores de responsabilidade social e
ambiental.
Tendo sido eleito um novo Conselho de Administração, no final do mês de outubro, foram emanadas pelo acionista as seguintes três orientações estratégicas,
que passaram a presidir a atividade da INCM a partir dessa data:
1. Desenvolver as ações necessárias para garantir a evolução do modelo de negócio da INCM em termos que: (i) garantam o cumprimento das atribuições de
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interesse público que lhe estão cometidas por lei, (ii) assegurem a sustentabilidade económica e financeira da empresa potenciando a capacidade de criação de
valor da atividade empresarial da INCM e (iii) preservem os principais valores
que caracterizam a INCM relacionados com a integridade, a segurança e o rigor;
2. Promover a eficácia e a eficiência da atuação da sociedade através da racionalização dos processos de desenvolvimento dos negócios e da estrutura orgânica
da sociedade tendo em vista garantir a contenção dos custos operacionais e a
sua adequação à dimensão e ao perfil dos negócios;
3. Prosseguir com a consolidação da estrutura financeira da sociedade preservando a capacidade de remuneração do capital acionista.
Pelo acima exposto, não existiram, em 2017, objetivos em vigor ao abrigo de
Contratos de Gestão, aguardando-se, à data da elaboração do presente documento, o resultado da apreciação da proposta de objetivos e indicadores a constar nos
Contratos de Gestão dos membros do CA para o atual mandato, os quais, uma
vez aprovados, passarão a ser regularmente acompanhados.

4.1.4. Orientações
Estratégicas do conselho
de Administração

No ano de 2017, foram prosseguidas as seguintes sete orientações estratégicas
que, pretende-se, garantirão a sustentabilidade da atividade da empresa e a criação de valor a longo prazo:
1. Inovação da oferta, aumentando o impacto na segurança dos cidadãos e
das empresas
Ciente da importância da inovação para a sustentabilidade e competitividade
das empresas em mercados, cada vez mais, complexos e globais, a INCM tem-se empenhado na promoção e implementação de diversas iniciativas e medidas
orientadas para a integração contínua da investigação, do desenvolvimento e da
inovação nos seus produtos, processos, modelos de negócio ou métodos organizacionais, tendo em vista a segurança dos cidadãos e das empresas.
Para tal, a INCM conta atualmente com uma 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, com o fito de conseguir fazer
a transferência de resultados do sistema científico para o seu tecido produtivo.
A INCM conta ainda com uma estrutura interna que trabalha, de forma muito
estreita, com as diversas unidades orgânicas da empresa e com os seus trabalhadores, organizados em equipas, workshops e fóruns de discussão, de forma a
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reforçar as suas capacidades ao nível da deteção, referenciação e desenvolvimento de ideias e de forma a capitalizar o conhecimento existente na organização,
colocando-o ao serviço do crescimento e melhoria contínua da sua capacidade
competitiva e de desenvolvimento de novos produtos.
A INCM, em 2016, instituiu também o «Prémio Inovação INCM — Novos
Produtos e Serviços», com o objetivo de anualmente selecionar e recompensar
ideias inovadoras que possibilitem a criação de novos produtos e serviços da
empresa, tendo em 2017 iniciado a sua segunda edição, com êxito redobrado,
conforme atenta o número e a qualidade das propostas apresentadas a concurso.
Por outro lado, a INCM prossegue com o trabalho de análise e aproveitamento
de oportunidades, que visa dotar a organização não só de novos mercados onde
se possa assumir como player competitivo, mas também de novos produtos que
sejam capitalizados na infraestrutura e conhecimento já existente na empresa,
permitindo que, com um investimento menor, se possa fomentar o aparecimento
de novos produtos, aumentado o seu portefólio e, por conseguinte, de novas fontes de receitas não consideradas até então.
Os processos de simplificação e de desmaterialização que suportam as relações entre os cidadãos, as empresas e o Estado irão conduzir ao término ou à utilização muito residual dos suportes físicos tradicionais, como os impressos, os selos de validação
e outros documentos, que foram muito importantes na atividade da empresa ainda
há poucos anos, sendo que os que ainda subsistem libertam margens importantes.
É preciso apostar noutras soluções para contrariar a redução de procura que se
antevê em alguns produtos históricos, criando novas oportunidades a partir das
áreas de atuação tradicionais da INCM ou em áreas conexas. São exemplo de
inovações os desenvolvimentos em curso ao nível do Diário da República ou
do Livro de Reclamações, bem como outras iniciativas mais abrangentes de facilitação do relacionamento entre os cidadãos, empresas e o Estado no mundo
eletrónico. É também premente dar resposta à necessidade crescente de garantir
a autenticidade dos produtos, em especial aos de maior valor e nos mercados
internacionais, podendo a INCM assumir-se como um parceiro natural das indústrias exportadoras nacionais. Ou, ainda, poderá a INCM constituir-se como
um agente inovador nos novos meios de pagamento eletrónicos, como o online
e o uso de suporte móveis, os quais assumirão no médio prazo uma concorrência
crescente quer ao uso do cartão bancário, quer na área da identificação mobile,
em complemento do uso dos suportes tradicionais de identificação.
Neste contexto, a INCM pretende continuar a desenvolver mecanismos de gestão da tecnologia e da inovação, criando assim condições para uma maior competitividade no mercado, diferenciando-se pelo impacto criado na segurança dos
cidadãos e das empresas.
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2. Aprofundamento da relação com clientes e parceiros estratégicos, melhorando a satisfação das suas necessidades
A tecnologia e a inovação são condições necessárias, mas não as suficientes,
uma vez que não substituem as relações com os clientes e com os parceiros estratégicos da INCM. Complementarmente à inovação da oferta da empresa é necessário reformular o modelo de organização e funcionamento interno melhorando
o processo de diálogo com as partes interessadas, para maximizar o valor que é
único em cada cliente ou parceiro estratégico.
Foi já nesse sentido que surgiu a necessidade de rever a visão da INCM afirmando o «foco no cliente», relevando, assim, a importância e a necessidade da
empresa de construir e aprofundar a relação com cada um dos seus clientes, e em
particular com os estratégicos.
Também neste sentido se efetuou o Programa de Desenvolvimento Comercial,
que irá prosseguir em 2018, com o fortalecimento de uma área de pré-venda e
desenvolvimento de produtos, visando ajustar a organização da INCM à nova
realidade do seu mercado. Importa assim prosseguir na implementação deste
programa, promovendo a reorganização da sua área comercial de forma a reforçar as suas capacidades internas de gestão de clientes, produtos e contratos,
atendendo aos diversos segmentos de mercado em que atua. É necessário, neste
contexto, criar capacidades específicas para a gestão dos seus clientes estratégicos, desenvolvendo nos recursos alocados, a cultura e as competências específicas relacionadas com as correspondentes organizações e com as indústrias em
que se inserem. Importa, também, melhorar a articulação da área comercial com
as restantes áreas envolvidas na resposta ao cliente (Produção, Logística, etc.),
agilizando os procedimentos de comunicação entre as áreas, de forma a permitir
uma resposta mais consistente e atempada.
Por outro lado, é decisivo alargar a interferência na cadeia de valor dos produtos
e serviços que a empresa fornece, mesmo nos menos complexos, oferecendo aos
clientes produtos e serviços de maior valor adicional em substituição dos suportes e dos processos tradicionais.
Para o efeito, a INCM deverá aumentar a sua intervenção na cadeia de valor
através do desenvolvimento das suas competências ou, em alternativa, encontrar
parceiros de negócio que permitam a oferta de um produto/serviço «chave na
mão» ao cliente.
Finalmente, destaca-se a revisão dos mecanismos de aferição de satisfação dos
clientes, atendendo também às características dos seus diferentes mercados, no
sentido da sua simplificação e agilização, mas sobretudo da introdução de um
processo complementar dirigido aos seus principais clientes, que permita uma
maior interação e profundidade.
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3. Internacionalização da atuação da INCM, potenciando a utilização da capacidade instalada
Para além da melhoria da satisfação dos clientes, oferecendo soluções «chave na
mão», as parcerias estratégicas com parceiros à escala global potenciam também
a oferta de propostas vencedoras a nível internacional.
Assim, a empresa necessitará nos próximos anos de desenvolver também parcerias estratégicas com outras empresas de presença mundial (que já lhe permitiram, no passado, por exemplo, aceder à impressão do passaporte da Moldávia)
que facilitem a entrada noutros mercados em que a INCM ainda não opera ou
tem fraca expressão, potenciando, assim, a utilização da capacidade instalada na
empresa. Outra forma de identificar oportunidades e afirmar-se nos mercados
externos passa por reforçar a sua rede de representantes comerciais locais.
A presença da INCM em outras geografias, com produtos gráficos de segurança
e moedas é já uma realidade, sobretudo em países de língua oficial portuguesa.
Contudo, para a sustentabilidade do negócio a longo prazo esse esforço deve
ser intensificado, sobretudo atendendo às oportunidades de concursos públicos de documentos de segurança, e uma presença mais assídua no mercado da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), e de países da América
Latina, onde a empresa detém uma marca forte e reconhecida competência em
produtos e serviços como sejam a produção de moeda, documentos oficiais, valores gráficos, edições e a publicação do diário oficial.
Há que salientar que, por exemplo, na área da moeda, a capacidade de produção
instalada face às necessidades de moeda corrente para Portugal, continua a ser
uma oportunidade para conquistar outros mercados, logo que termine a fase de
melhoria das suas instalações.
Potenciar a penetração em novos mercados internacionais exigirá, por um lado,
que a INCM assegure a presença comercial mais assídua e, por outro, que ultrapasse as dificuldades colocadas pelos concorrentes que dominam toda a cadeia
de valor, desde a produção da matéria-prima à produção do produto, seja através
de melhores mecanismos contratuais e ou gestão de stock, seja através da criação
de capacidade semelhante.
4. Aumento da notoriedade e do reconhecimento das marcas INCM, suportando o negócio nas várias áreas de atividade
A INCM assume-se como uma empresa de «Qualidade Total», ou seja, como uma
empresa com uma cultura empresarial orientada para fornecer produtos e serviços de acordo com as necessidades e expectativas dos clientes, focando-se na
sua satisfação. Neste contexto, a empresa mantém os mais elevados níveis de
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segurança física e lógica através de regras restritas de acesso físico às instalações
e sistemas, comunicação e acesso à informação, de modo a garantir a confidencialidade e a segurança dos seus produtos, de acordo com as boas práticas aplicadas internacionalmente, atendendo, ainda, aos requisitos dos clientes.
Afirmar a marca tem sido, assim, um dos objetivos estratégicos prosseguidos
nos últimos anos. Na verdade, há que reafirmar a posição competitiva única da
INCM no mercado, cimentada na afirmação e na justificação do seu caráter distintivo. Por outro lado, urge ser diferente dos demais concorrentes, criando produtos e serviços cada vez de maior qualidade e valor, na área de atividade onde
a sociedade lhe reconhece um estatuto diferente, suportado na sua marca identitária «O Valor da Segurança».
Neste âmbito, permitindo suportar a estratégia de entrada em novos produtos
e mercados geográficos para além de oferecer garantias de valor acrescentado
aos mercados atuais, há que alcançar a certificação da ISO 14298, que a par da
certificação da ISO 27001 já conquistada, é relevante para o mercado.
Afirmar a marca significa também dar-se a conhecer e dar a conhecer o valor que
entrega aos seus clientes. A organização de uma conferência internacional foi
um dos desígnios da empresa no ano de 2016, a qual permitiu uma maior aproximação e compreensão das mais-valias que os seus clientes, nacionais e internacionais (sobretudo os países CPLP), conseguiram com os produtos e serviços,
mas também potenciou a troca de experiências entre eles, numa forma diferente
de conhecerem os seus produtos.
Deverá prosseguir-se no estudo da notoriedade e do reconhecimento da INCM
junto dos seus mercados, bem como no planeamento de ações com impacto a
este nível, designadamente através de nova realização de uma conferência internacional e ou de workshops temáticos a realizar com clientes e parceiros nacionais e internacionais sob a marca «Valor da Segurança».
Por outro lado, o estabelecimento de parcerias estratégicas com parceiros internacionais permitirá também que a INCM afirme a sua presença enquanto concorrente qualificado à apresentação de propostas, reforçando a sua marca, pela
excelente pontuação obtida, à frente inclusivamente de algumas das principais
empresas do setor com implantação global no mercado, o que confirma, perante
o mercado, a capacidade e o know-how da empresa para participar nestes concursos internacionais. Estas parcerias, para além de serem fontes de receita, podem
ser também uma vantagem no reforço da marca em termos internacionais.
Ainda com o propósito de afirmar a marca INCM, é necessário promover a divulgação mediática de alguns produtos e serviços comercializados pela INCM,
bem como assumir um papel importante na sociedade portuguesa na promoção
e divulgação da sua língua e cultura. Neste contexto, a INCM terá que envidar
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esforços para que esta oferta seja valorizada, bem como desenvolver iniciativas
que respondam ao desafio que a INCM assume na divulgação cultural (v.g. o
prémio INCM/Vasco Graça Moura e a criação do Museu Casa da Moeda, que
garante o acesso virtual ao espólio da empresa).
5. Aumento do impacto e reconhecimento da intervenção social da INCM,
consolidando a agenda para a sustentabilidade
Tendo em vista a sustentabilidade da INCM, em 2017, deu-se início à elaboração,
de forma estruturada, da Agenda para a Sustentabilidade, estabelecendo parcerias e prioridades de atuação, bem como mobilizando os recursos necessários,
constituindo, assim, uma visão de futuro baseada nos princípios e objetivos do
desenvolvimento sustentável.
O caminho que a INCM pretende trilhar tem como pressupostos base a sustentabilidade económico-financeira da empresa, o respeito pelos valores ambientais
e pela responsabilidade social para com todas as partes interessadas e, em particular, para com os seus colaboradores, elegendo a sua intervenção privilegiada,
nas áreas da cultura e do ensino, por estarem intimamente associadas à sua atividades e disso ser reconhecida pela sociedade.
Por outro lado, é de salientar que a INCM é desafiada a criar impacto com o
desenvolvimento de produtos/serviços inovadores que respondam a problemas
da sociedade, sem descurar o custo de oportunidade dos recursos utilizados. Por
conseguinte, a INCM não pretende fazer intervenção social, mas sim iniciativas
de inovação e empreendedorismo social, com respostas concretas a problemas
existentes na sociedade que possam promover reconhecimento nacional e ou
internacional.
6. Aumento da eficiência interna, otimizando a organização e os processos
de gestão, produtivos e logísticos
O Setor Empresarial do Estado enfrenta um ambiente de enorme pressão sobre
os seus custos operacionais. Para aumentar a eficiência interna de uma forma
sustentada, a INCM tem de apostar fortemente na melhoria contínua e na seleção de uma correta estratégia de organização dos seus processos de gestão,
produtivos e logísticos, no sentido de melhorar a sua produtividade.
Foi com este propósito que foi desenvolvido um projeto com o objetivo de definição futura do modelo de custeio, com a revisão dos processos de planeamento
e controlo e com identificação de melhorias dos processos de gestão, desencadeando uma série de iniciativas a implementar que, tendo em conta a necessidade de planear a utilização dos recursos financeiros e humanos da empresa,
tiveram de ser priorizadas em função do seu impacto na organização.
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Assim, uma das áreas eleitas para uma intervenção prioritária foi a área logística, onde é premente simplificar a estrutura logística e otimizar o processo de
armazenamento, bem como a utilização dos recursos (espaço, stocks, pessoas),
maximizando o controlo nos registos e melhorando o circuito de fornecimento à
produção, culminando na satisfação dos clientes da INCM.
Tornando-se também essencial alargar esta intervenção a toda a cadeia logística, são esperadas igualmente melhorias ao nível do planeamento de produção
e consequente planeamento de necessidades de materiais, para que a empresa
possa comprar melhor, produzir e distribuir os seus produtos atempadamente,
nas quantidades ideais, tendo em vista a satisfação dos níveis de serviço e a diminuição dos custos ao longo do sistema.
Por outro lado, continua a ser objetivo da INCM, prosseguir os investimentos iniciados que se revelem indispensáveis à redução do risco operativo, procedendo
igualmente ao reapetrechamento industrial que se revelar crítico para a melhoria
da eficiência interna, assim como dar continuidade ao Programa de Redução de
Custos Operacionais e de Gestão do Portefólio de Programas e Projetos.
Ainda neste contexto, e, fazendo convergir a INCM para um novo patamar de
eficiência nas suas operações, bem como acautelar alterações significativas associadas aos referenciais normativos que já adotamos ou importa passar a respeitar
e adotar, a empresa está prestes a iniciar o Projeto de Integração, Reengenharia
e Desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão (SIG), tendo aqui uma oportunidade única de empreender uma transformação significativa e abrangente de
todos os processos que suportam as suas atividades, visando de uma forma integrada três macro-objetivos:
› Melhorar a cobertura, a integração e o desenvolvimento dos processos, onde se
agregam, por sua vez, múltiplos objetivos como a melhoria do desempenho das
atividades, o aumento do controlo sobre as operações, o suporte à inovação e a
difusão do conhecimento sobre o SIG entre os colaboradores da INCM;
› Garantir a conformidade com os diversos normativos a que a INCM se encontra
vinculada, com destaque para aqueles que se revelam estratégicos do ponto de
vista comercial ou que implicam uma nova implementação ou revisão mais profunda, mas abrangendo também as renovações;
› Acomodar os novos desígnios que se anteveem, como será disso exemplo o
Regime Geral de Proteção de Dados (RGPD), que entrará em vigor em maio de
2018.
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7. Desenvolvimento dos colaboradores, reforçando competências e uma cultura de mérito e responsabilização
É, pois, também com a convicção que os resultados da empresa estão interdependentes do envolvimento dos seus colaboradores, que a INCM terá de criar
programas de desenvolvimento, que estarão condicionados às políticas de restrições salariais e de contenção de custos, mas que possam produzir efeitos ao nível
da sua motivação e capacitação.
A adequação da função ao seu perfil pessoal, as condições físicas do trabalho,
mas, principalmente o reconhecimento do mérito, podem revestir especial importância nos níveis motivacionais de cada trabalhador.
Será necessário promover uma gestão eficaz do desempenho que permita atingir
objetivos e desenvolver o colaborador, tornando-se premente a implementação
plena do sistema de avaliação de desempenho, bem como o seu suporte numa
definição clara de expectativas, objetivos e de desenvolvimento de competências.
Por outro lado, a formação profissional também se afirma como um instrumento
de gestão privilegiado ao dispor da INCM, proporcionando aos colaboradores
o desenvolvimento dos seus conhecimentos e competências, os quais deverão
depois ser postos ao serviço da empresa, potenciando o alcance de melhores
resultados. Neste contexto, e de forma alinhada com a estratégia da organização,
a INCM deve ter um plano de formação consentâneo com os desafios e necessidades da empresa, garantindo o conhecimento e a aquisição de competências
específicas que diferenciam a organização, já hoje reconhecida pela sua competência técnica e know-how.
As ideias descritas em cada um desses pontos são meramente ilustrativas e não
exaustivas. Por conseguinte, existe um conjunto alargado de outras iniciativas
desenvolvidas, que serão também descritas ao longo deste documento, concorrendo para a concretização destas orientações e, desta forma, para o melhor desempenho da missão da empresa e prossecução da visão da INCM.
4.1.5 Orientações do comité
de sustentabilidade

Consciente de que para fazer perdurar a sua atividade é necessário assegurar
que cada uma das suas partes interessadas (stakeholders) lhe reconheça uma
legítima utilidade, a INCM tem vindo a trabalhar no sentido de conhecer os seus
stakeholders e a forma como estes percecionam a empresa e quais são as suas expectativas. Assim, a empresa adotou as seguintes 11 orientações e considerações
proferidas pelo Comité de Sustentabilidade:
1. Continuar a sublinhar a importância da gestão do risco, integrada e transversal;
2. Garantir a certificação pelas normas consideradas estratégicas para o posicionamento da INCM no mercado;
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3. Promover ações de formação nas áreas da sustentabilidade e da ética;
4. Promover o envolvimento de toda a empresa nas questões ambientais;
5. Consolidar a política de procurement sustentável;
6. Privilegiar o apoio a causas na área da educação e da intervenção cultural
e científica, em atividades associadas à missão da INCM, tendo como destinatários preferenciais os colaboradores, as entidades de solidariedade social e os
estabelecimentos de ensino;
7. Melhorar a eficiência ao nível da utilização dos recursos (energéticos, água,
matérias-primas, etc.) consumidos na atividade;
8. Elaborar o Relatório de Sustentabilidade dando cumprimento às obrigações
legais de divulgação de informações não financeiras (Decreto-Lei n.º 89/2017, de
28 de julho), seguindo padrões mundialmente aceites (Normas GRI);
9. Implementar a Estratégia de Envolvimento das Partes Interessadas;
10. Promover a igualdade, a diversidade e a inclusão social, respeitando e valorizando as diferenças entre as pessoas;
11. Concretizar a Agenda para a Sustentabilidade.
4.1.6. Orientações
constantes nos contratos
de serviço público

A INCM possui um vasto e diversificado conjunto de documentos internos que
regulam a sua atividade, bem como se encontra obrigada a respeitar, em termos
gerais, toda a legislação aplicável ao Setor Empresarial do Estado, para além de
outros diplomas específicos que regulamentam a prestação de serviço público.
As atividades desenvolvidas pela INCM encontram-se definidas por diploma legal: (i) as respeitantes às Contrastarias, através do Decreto-Lei n.º 120/2017, de
15 de setembro, que veio alterar o regime jurídico da ourivesaria e das contrastarias, aprovado pela Lei n.º 98/2015, de 18 de agosto, e que é regulamentado pela
Portaria n.º 333-B/2017, de 3 de novembro, (ii) as referentes à edição e publicação do Diário da República, pelo Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro,
que aprova o serviço público de acesso universal e gratuito ao jornal oficial, regulamentado pelo Despacho Normativo n.º 15/2016, de 21 de dezembro e (iii) as
relacionadas com a produção de moeda, por via do Decreto-Lei n.º 246/2007, de
26 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de junho.
Por outro lado, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 188/2008, de
27 de novembro, a INCM é incumbida de, no quadro da sua política editorial,
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reforçar a difusão de obras em língua portuguesa e representativas da cultura
portuguesa.
Por sua vez, existem diversos diplomas legais que atribuem produtos exclusivos
na área gráfica de segurança à INCM, dos quais se destacam:
› Cartão do cidadão — regime jurídico da INCM — cfr. alínea b) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 235/2015, de 14 de outubro, em articulação com a Lei
n.º 7/2007, de 5 de fevereiro, na sua redação atual, e ao abrigo das Resoluções do
Conselho de Ministros n.os 46/2007, de 21 de março, 10/2010, de 5 de fevereiro,
70/2013, de 5 de novembro e 71/2015;
› Passaporte eletrónico — Regime Jurídico da INCM — cfr. alínea b) do n.º 2 do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 235/2015, de 14 de outubro, conjuntamente com
o Decreto-Lei n.º 83/2000, de 11 de maio, na sua redação atual (alterado pelos Decretos-Leis n.os 138/2006, de 26 de julho e 97/2011 de 2 de setembro), e
Resolução do Conselho de Ministros n.º 154/2005, de 30 de setembro;
› Carta de condução — artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 170/99, de 19 de maio e
Decreto-Lei n.º 138/2012, de 5 de julho, na sua redação atual;
› Título de residência — Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 170/99, de 19 de maio;
› Cartão tacógrafo — Alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 235/2015, de 14 de outubro;
› Documento único automóvel — Portaria n.º 1135-B/2005 com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 165-A/2010, de 16 de março;
› Cartão de dador de sangue — Portaria n.º 124-A/2013, de 27 de março;
› Estampilha de bebidas espirituosas — Portaria n.º 117/2015, de 30 de abril, com
alterações introduzidas pela Portaria n.º 308-A/2017, de 20 de outubro, e alínea d) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 235/2015, de 14 de outubro;
› Livro de reclamações — Portarias n.os 355/97, de 28 de maio e 201-A/2017, de
30 de junho;
› Cartões de identificação PSP — Portaria n.º 441/2006, de 9 de maio;
› Cartões SAD/GNR — Despacho n.º 11 148/2000, de 31 de maio;
› Multas e notificações da ANSR — Despacho n.º 7103/2016, de 20 de maio;
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› Modelo de autenticação de videogramas do IGAC — Portarias n.os 32-A/98, de
19 de janeiro e 304/2011, de 7 de dezembro.
Importa referir que, com a publicação do Decreto-Lei n.º 235/2015, de 14 de outubro, o enquadramento dos produtos exclusivos da INCM foi alterado, deixando
de existir o que lhe estava atribuído por força dos estatutos anteriores da INCM,
que o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 170/99, de 19 de maio, manteve em vigor.
Com efeito, a partir da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 235/2015, os exclusivos poderão ser atribuídos por ato legislativo, regulamentar ou administrativo,
consagrando-se, desde logo, o exclusivo da produção do passaporte e do cartão
do cidadão. Para além disso, a Administração Pública através do dispositivo legal previsto nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 235/2015,
passa a dispor da faculdade de decidir (mediante ato fundamentado) e contratar
com a INCM a produção de documentos oficiais de segurança, assim como licenças (cartões e outros suportes) que contenham elementos de segurança.
4.1.7. Compromissos
da Política do Sistema
Integrado de gestão

A INCM tem instituído um Sistema Integrado de Gestão (SIG) suportado 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:
Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade (ISO 9001)
A ISO 9001 é um referencial internacional de gestão da qualidade, aplicável a
todas as organizações, independentemente da dimensão ou setor de atividade
e baseia-se em sete princípios fundamentais: foco no cliente, liderança, comprometimento das pessoas, abordagem por processos, melhoria, tomada de decisão
baseada em evidências, bem como a gestão das relações.
A INCM é certificada pela norma ISO 9001, desde o ano de 2000, cujo âmbito
a partir de 2017 passou a abranger toda a atividade da INCM nas suas diversas
áreas de negócio, em particular:

(2) Esta certificação constitui
uma exigência do Banco Central
Europeu.

(i) Na área da Moeda a produção de moeda corrente(2) e de coleção, medalhas,
fichas paramonetárias, selos brancos, objetos de arte em metal e demais produtos similares;
(ii) Na área Gráfica a produção de produtos gráficos tradicionais e de segurança,
cartões poliméricos, passaportes, selos de autenticação e legitimação, cadernetas, personalização de documentos, produção de hologramas, valores postais e
outros produtos similares;
(iii) Na área de Publicações a edição do Diário da República, a edição de livros e
demais obras de relevante interesse cultural e outros produtos similares;
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(iv) Na área das Contrastarias a prestação de serviços oficiais de contrastaria, a
marcação a laser e serviços de formação no âmbito dos metais preciosos, entre
outras atividades similares;
(v) A comercialização dos produtos e serviços na rede de lojas da INCM.
Certificação do Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001)
A ISO 14001, pela qual a INCM se encontra certificada desde 2009, é a norma
que especifica os requisitos relativos a um sistema de gestão ambiental, que permite que uma organização desenvolva e implemente uma política e objetivos,
tendo em conta os requisitos legais e outros requisitos que subscreva, e a informação sobre os aspetos ambientais significativos.
Na base destes instrumentos e metodologias estão definidos princípios
ambientais:
› Prevenção da poluição para o ambiente adequada à escala dos impactes ambientais identificados e consolidada pela adoção de práticas apropriadas;
› Melhoria de forma contínua do desempenho ambiental das nossas atividades, produtos e serviços, procurando prevenir e reduzir de forma sistemática os
respetivos impactes ambientais, privilegiando a adoção das melhores técnicas
disponíveis;
› Identificação dos acidentes, incidentes, reclamações ambientais e definição e
implementação de ações corretivas em todas as instalações de modo a evitar
recorrências;
› Compromisso em cumprir os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis em
matéria de ambiente.
Certificação do Sistema de Gestão de Recursos Humanos (NP 4427)
A gestão de recursos humanos assume primordial importância para o sucesso
das organizações, e, no caso em apreço da INCM, permite uma avaliação das
práticas existentes na empresa com vista à melhoria contínua.
A INCM foi uma das primeiras empresas em Portugal a obter a certificação do
Sistema de Gestão de Recursos Humanos, de acordo com a NP 4427, no ano de
2011, apostando na satisfação, no bem-estar e na valorização dos seus funcionários e respeitando as normas em vigor, os princípios éticos da sociedade e os
direitos das pessoas.

página 32

INCM mprensa nac ona casa da moeda

A implementação de um Sistema de Gestão de Recursos Humanos devidamente
certificado vem reconhecer as boas práticas existentes que vão permitir atrair,
valorizar e a manter os melhores profissionais e, com isso, assegurar os mais altos
padrões de qualidade e segurança.
É neste sentido que se enquadram os investimentos realizados na formação, na
promoção da saúde, em iniciativas de cariz social ou na conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar, entre outros, contribuindo para melhorar
a motivação, o desempenho e a produtividade.
Certificação do Sistema de Gestão de Segurança de Informação (ISO 27001)
A INCM operacionalizou um Sistema de Gestão de Segurança de Informação,
que se encontra certificado, no âmbito do processo de produção do cartão tacógrafo, desde 2017, cumprindo-se com o requisito exigido por diretivas europeias.
Genericamente, a certificação das empresas pela ISO 27001 é reconhecida
pelo mercado como um fator diferenciador para quem trabalha, recebe, trata e
armazena informação, própria ou de terceiros, em suportes físicos ou eletrónicos,
pelo que a sua conquista revela-se estratégica para a prossecução da missão
da INCM, garantindo a manutenção da «segurança» e «confiança» como
características distintivas da empresa. Relativamente às mais-valias geradas por
esta certificação, salientam-se as seguintes:
› Credibilidade comercial: o facto de a organização ser reconhecida ao nível da
proteção da informação é uma garantia para os seus clientes e parceiros relativamente à forma como os seus dados são tratados pela organização;
› Redução de custo: o custo de um único incidente de segurança poderá ser consideravelmente superior ao investimento em sistemas de proteção;
› Cumprimento legal e regulamentar: a certificação demonstra às autoridades competentes e acionista que a organização cumpre as leis e regulamentos
aplicáveis;
› Redução do risco de incidentes de segurança: a certificação proporciona um
melhor conhecimento dos sistemas de informação, das suas vulnerabilidades e
da forma como os proteger, o que resulta num aumento do nível de proteção
contra riscos de negócio.
Certificação Card Quality Management (CQM)
A certificação Card Quality Management (CQM) da MasterCard, que abrange o
controlo de qualidade do processo de fabrico completo de cartões bancários, foi
obtida em 2015, assumindo-se estratégica para a INCM.
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Assim, embora a INCM seja já certificada pela Visa e pela MasterCard
Internacional no que respeita ao processo de produção de cartões bancários, esta
certificação revela-se igualmente muito importante do ponto de vista do posicionamento no mercado, potenciando a marca INCM como empresa de referência
nesta área de atuação, garantindo a segurança física e lógica.
Certificações Europay, MasterCard e Visa (EMV)
A INCM está igualmente certificada pela MasterCard e pela Visa, desde 2009
e 2010, respetivamente, para a produção e personalização de cartões bancários,
constituindo-se num reconhecimento externo estratégico para afirmação da
marca «O Valor da Segurança».
Com efeito, anualmente, a INCM produz, em instalações de alta segurança, alguns milhões de cartões para a generalidade dos bancos portugueses e alguns
estrangeiros, a maior parte com chips, o que a coloca a par da evolução tecnológica associada à produção de cartões bancários, aumentando a segurança contra
falsificações e contrafações.
Certificação do Sistema de Gestão de Produção Gráfica de Segurança
(ISO 14298)
Revela-se estratégico para a INCM implementar e certificar um Sistema de
Gestão de Produção Gráfica de Segurança, de acordo com a Norma ISO 14298,
com o objetivo de reforçar a sua posição no mercado, preparando a empresa para
previsíveis exigências futuras em concursos internacionais, e assim contribuir
para ser, cada vez mais, uma referência no setor da Gráfica de Segurança. Prevê
‑se alcançar esta certificação até final de 2018.
Credenciação pelo Gabinete Nacional de Segurança (GNS)
A INCM encontra-se credenciada pelo Gabinete Nacional de Segurança (GNS),
desde 2015, para o arquivo e tratamento de informação sensível e confidencial de
acordo com os níveis de segurança Secreto NATO, Secreto UE e Secreto (Nível
Nacional), comprovando a capacidade da empresa para proteger e salvaguardar
matérias classificadas.
Acreditação dos Laboratórios
Para além das certificações anteriormente mencionadas, os laboratórios da
INCM, nomeadamente o Laboratório de Produtos Gráficos e os Laboratórios
das Contrastarias de Lisboa e do Porto encontram-se acreditados pelo Instituto
Português de Acreditação, no âmbito da norma ISO/IEC 17025, tendo a primeira
acreditação sido alcançada já no longínquo ano de 1986.
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A política do SIG é definida e revista pela gestão de topo, tendo por base a legislação aplicável, os princípios e valores defendidos pela INCM, a sua própria filosofia de gestão e os compromissos inerentes aos referenciais em que se encontra
certificada. É orientada na definição, acompanhamento e revisão sistemática, dos
objetivos estratégicos e operacionais, inerentes aos processos, quer das unidades
de negócio, quer das funções de suporte e do centro corporativo. Assim, a política do SIG assenta nos seguintes 10 compromissos:
1. Promover o envolvimento de todos os colaboradores — fomentando o desenvolvimento de competências, da responsabilização, da valoração e da formação adequada ao desempenho das suas atividades;
2. Satisfazer e exceder as expectativas dos nossos clientes — desenvolvendo
um relacionamento de mútua confiança, assegurando o cumprimento das exigências contratuais e a procura de soluções mais eficientes, de forma a garantir
a sua fidelização;
3. Comunicar e sensibilizar — impulsionando todas as entidades/stakeholders
(colaboradores/as, acionistas, clientes, fornecedores e sociedade em geral) no
conhecimento e aplicação da política do SIG da INCM, contribuindo para a sua
rigorosa execução;
4. Prevenir a poluição e a gestão dos impactes ambientais — através da adoção de práticas apropriadas, melhorando assim o desempenho ambiental das atividades, produtos e serviços de forma a prevenir e reduzir sistematicamente os
respetivos impactes ambientais, privilegiando a adoção das melhores técnicas
disponíveis;
5. Assegurar condições de trabalho adequado nas melhores condições de
ambiente de trabalho nos fatores humanos e físicos — minimizando os riscos,
reduzindo os incidentes e evitando os acidentes;
6. Impulsionar a inovação contínua de novas soluções — respondendo às necessidades e desafios, valorizando a criatividade, mantendo o espírito aberto a
novos métodos de trabalho, abordagens e metodologias, e apostando no desenvolvimento de novos produtos e serviços;
7. Respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos — incentivando os
seus colaboradores e todos aqueles com quem se relaciona (clientes, fornecedores, acionistas, sindicatos, parceiros diversos e sociedade em geral) a aplicarem e
defenderem os princípios da igualdade de oportunidades, de retribuição e igualdade entre géneros;
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8. Garantir a segurança e a confiança da informação, dos produtos e serviços — assumindo a responsabilidade pela sua proteção, de forma continuada e
em todos os domínios relevantes, através da implementação e da melhoria contínua de um Sistema de Gestão, sustentado em boas práticas e normas nacionais
e internacionais, respeitando as respetivas políticas;
9. Interagir com as comunidades em redor — contribuindo para o seu bem-estar, incentivando e valorizando práticas de voluntariado e ou atividades humanitárias, divulgando o Código de Ética e assegurando, em simultâneo, o seu
cumprimento;
10. Cumprir todos os requisitos legais e regulamentares — garantindo o seu
cumprimento bem como todas as demais obrigações assumidas pela INCM, relacionadas com o SIG.
4.1.8. Análise SWOT

A análise SWOT enquanto anagrama de forças (strengths), fraquezas (weaknesses), oportunidades (opportunities) e ameaças (threats) é uma ferramenta de
análise do cenário envolvente interno e externo das organizações, pelo que consolida o diagnóstico da situação atual da INCM efetuado nos pontos anteriores,
constituindo-se, por conseguinte, um facilitador e orientador no exercício de formulação da estratégia e de planeamento das Unidades Orgânicas (UO).

Figura 1
Aná se SWOT

Oportunidades

Ameaças

1. Preocupação crescente na sociedade com a
segurança, a certificação de origem e a garantia de
autenticidade
2. Exclusividade em várias áreas de atuação da
INCM
3. Intervenção mais ampla na cadeia de valor do
cliente
4. Vantagem potencial decorrente da condição
pública e histórica da INCM face a operadores
privados em algumas áreas de negócio
5. Interlocutor privilegiado para divulgação da
língua e cultura portuguesa
6. Investimentos em curso na modernização e
digitalização da economia (pública e privada)
7. Potenciais novos segmentos de mercado em
geografias internacionais
8. Programas de financiamento europeu à inovação
na Administração Pública e à inovação social
9. Programas de apoio ao investimento em
mercados onde atua a INCM (CPLP e outras
regiões)
10. Abertura do acionista para o investimento em
inovação
11. Perspetiva de crescimento da economia
nacional e europeia

1. Restrições orçamentais da
Administração Pública
2. Condicionamento do Setor Empresarial
do Estado
3. Limitações à gestão de recursos
humanos (recrutamento, compensação,
carreiras, etc.)
4. Mercados sob forte erosão por
substituição tecnológica (desformalização
e desmaterialização de documentos,
pagamentos, etc.)
5. Mercados regulados em alteração
ou abertura à concorrência (prazos de
validade de documentos, formulários)
6. Mercados com procura e ou modelo
de negócio condicionados (contrastaria,
moeda corrente)
7. Diminuição e envelhecimento do
mercado colecionador
8. Agenda de modernização administrativa
com impacto em negócios estratégicos
9. Mercados externos «naturais» instáveis e
sujeitos a informalidades nos processos de
aquisição (PALOP — Angola, Moçambique,
etc.)
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Ou seja, o PE, onde constam as principais linhas estratégicas da INCM constitui
a base para a definição do PAN anual da empresa, garantindo-se, desta forma,
a tradução da estratégia organizacional em objetivos operacionais e ações, de
curto prazo, a atingir por parte de todas as UO.
O PAN é o documento onde se efetua a análise dos negócios da INCM e que
contém o planeamento das atividades das várias UO. É nesse documento que se
estabelecem objetivos e ações e onde se quantifica e calendariza toda a atividade
para cada ciclo anual de gestão, visando manter a empresa o mais próximo possível do rumo traçado nas orientações estratégicas estabelecidas no PE.
O PAN integra também o PAO, documento submetido ao acionista e sujeito a
aprovação pela tutela.
O processo de planeamento desdobra-se, assim, da forma que em cima se esquematiza, culminando na contratualização, em cascata, dos objetivos dos colaboradores. Esta metodologia de desdobramento da estratégia contribui para o
enraizamento de uma cultura de excelência, orientada para resultados, e para o
envolvimento e alinhamento das pessoas na execução da estratégia.
Após o culminar do processo de planeamento, é iniciada a fase de execução e
controlo orçamental, onde para além de serem acompanhados mensalmente os
projetos e iniciativas e os objetivos traçados no PAN, sendo definidas as ações
corretivas da performance consideradas necessárias à inversão da tendência negativa dos desvios apurados, são também monitorizados os desvios orçamentais,
relativamente aos resultados estimados no PAO, de modo a perceber se existem
alterações significativas nas premissas orçamentadas. É também nesse sentido
que é elaborado o Relatório de Execução Orçamental, de periodicidade trimestral,
que é inserido no Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira das
empresas, vulgarmente denominado por SIRIEF, dando-se assim conhecimento
à tutela do grau de execução orçamental, em cada trimestre do ano.
Nos mapas de objetivos de cada UO constam um conjunto de objetivos medidos,
cada um deles, por um ou mais indicadores, através da fixação não só de metas
anuais, mas também de metas intercalares, na sua maioria mensais ou trimestrais, que permitem efetuar a monitorização regular do desempenho institucional. Assim, no ano de 2017, para a avaliação do desempenho foram monitorizados um total de 1 102 objetivos aos quais corresponde um conjunto de 2 372
indicadores, os quais mais direta ou indiretamente contribuem para a concretização dos objetivos estratégicos da INCM, que registam no cômputo geral uma
classificação de 4,10 numa escala de 1 a 5, e que, por sua vez, visam potenciar, e
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consequentemente também medir, a concretização das sete orientações estratégicas definidas pelo CA e cujo resultado seguidamente se apresenta:
Quadro 1
Objet vos Estratég cos 2017
Objetivo Estratégico

Indicador

Orientação Estratégica n.º 1 - Inovação da oferta, aumentando o impacto na segurança dos cidadãos e das empresas
1.1.

Promover a investigação, o desenvolvimento tecnológico e
a inovação

Valor investido nos contratos assinados com a Academia e outros
centros de investigação, ao abrigo do Protocolo da Rede de Inovação

1.2.

Inovar a oferta de produtos ou serviços

Número de produtos /serviços inovadores, ao nível das suas
características funcionais, de novos ou melhores processos de
produção, logística e novos métodos de marketing, ao nível do design,
métodos de venda ou de promoção

1.3.

Aumentar o volume de vendas dos produtos de valor
acrescentado com impacto na segurança

Volume de vendas dos produtos /serviços que contenham elementos,
ou necessitem de processos que contribuam para garantir a
autenticidade ou integridade do produto ou seus conteúdos, ou
contenham conteúdos sensíveis (1)

Orientação Estratégica n.º 2 - Aprofundamento da relação com clientes e parceiros estratégicos, melhorando a satisfação das suas necessidades
2.1.

Melhorar o processo de diálogo com as partes interessadas

Data de criação de uma metodologia corporativa de auscultação de
stakeholders

2.2.

Estabelecimento de parcerias estratégicas

Percentual de receita advinda das parcerias estratégicas

2.3.

Aumentar o índice de satisfação dos clientes estratégicos
(que representam em conjunto mais de 80 % das vendas)

Índice apurado

Orientação Estratégica n.º 3 - Internacionalização da atuação da INCM, potenciando a utilização da capacidade instalada
3.1.

Promover o aumento das exportações

Volume de vendas para exportação
(atividade corrente)

3.2.

Aumentar o leque de produtos vendidos e ou serviços
prestados no mercado externo

Número de produtos/serviços no mercado externo

3.3.

Aumentar a visibilidade internacional da INCM

Número de apresentações e iniciativas realizadas em fóruns e
conferências e junto de entidades/parceiros internacionais

Orientação Estratégica n.º 4 - Aumento da notoriedade e do reconhecimento das marcas INCM, suportando o negócio nas várias áreas de atividade
4.1.

Aumentar o índice reputacional junto dos clientes

Índice apurado segundo metodologia Reptrack

4.2.

Efetuar um estudo de notoriedade da INCM

Data de apresentação do estudo de notoriedade

4.3.

Promover maior visibilidade e notoriedade da INCM

Número de referências nos media, de âmbito nacional, à atividade da
INCM

Orientação Estratégica n.º 5 - Aumento do impacto e reconhecimento da intervenção social da INCM, consolidando a agenda para a sustentabilidad
5.1.

Elaborar a agenda para a sustentabilidade

Data de apresentação da agenda para a sustentabilidade

5.2.

Promover a responsabilidade social, nas áreas cultural,
serviço público e cidadania

Taxa de execução do Orçamento da Responsabilidade Social, nas
áreas cultural serviço público e cidadania

5.3.

Criar impacto social

Número de iniciativas ressarcidas pelo Portugal 2020
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Algoritmo

Valor investido nos contratos de I&D / Valor planeado (1%
Volume de Negócios)
Na

(V.Vendas produtos de segurança / V.Vendas da INCM n)/
(V.Vendas produtos de segurança / V.Vendas da INCM n-1)

Na
V.Vendas parcerias estratégicas / V.Vendas da INCM
Índice n - índice n-1

Meta
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Polaridade:
(+) Max.
(-) Min.

Dezembro
Valor monitorizado

Desvio

Nível
objetivo/
indicadores
4



100%

(+)

60%

-40%

1



4

(+)

5

25%

5



1,0%

(+)

2%

136%

5



3



-

4



dez-17

(-)

dez-17

1,0%

(+)

4%

329%

5



0,1 pontos

(+)

-2,19

-2290%

1



4



[(Valor n/valor n-1)-1]*100

10%

(+)

99%

894,1%

5



[(Número de produtos/serviços exportados n/Número de
produtos/serviços exportados n-1)-1]*100

10%

(+)

2%

-75%

1



4

(+)

5

25%

5



5



0,1 pontos

(+)

Na

-

-

dez-17

(-)

Adiado para 2018
(2)

-

-

10%

(+)

11%

15%

5



4



Na

e
Índice n - índice n-1
Na
[(Número de referências nos media de âmbito nacional n /
Número de referências nos media de âmbito nacional n-1)-1]*100

de
Na

dez-17

(-)

dez-17

-

4



Valor investido no Plano de Responsabilidade Social / Valor
planeado

0,1 pts

(+)

92%

-8%

3



1

(+)

7

600%

5



Na
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Objetivo Estratégico

Indicador

Orientação Estratégica n.º 6 - Aumento da eficiência interna, otimizando a organização e os processos de gestão, produtivos e logísticos
6.1.

Racionalizar e otimizar a estrutura e processos (CG)

Peso dos custos operacionais no volume de negócios

6.2.

Aprofundar a estratégia de negócio (CG)

EBITDA em percentagem do Volume de Negócios

6.3.

Fomentar uma cultura de gestão e prevenção de riscos

Número de contextos abrangidos no processo de Gestão de Riscos
(pela nova metodologia)

Orientação Estratégica n.º 7 - Desenvolvimento dos colaboradores, reforçando competências e uma cultura de mérito e responsabilização
7.1.

Melhorar o clima organizacional

Índice do clima organizacional (ICO)

7.2.

Reforçar competências e a aprendizagem em contínuo dos
seus colaboradores

Data de apresentação de um Plano de Ação para redução do Gap de
Competências

7.3.

Promover o alinhamento organizacional em torno da
missão, visão, valores e orientações estratégicas

Percentagem de colaboradores com objetivos contratualizados em
sistema

Nota:
Objetivos cuja meta anual é superior a 91%, o nível 5 é atribuído quando o valor atingido for superior ou igual a um quarto da diferença
entre o valor da meta e 100%.
É também atribuído o nível 5 nos objetivos cuja meta anual é 100% e cujo valor monitorizado no período nunca poderá ser superior a 100%.
Legenda:
Na - não aplicável
(1) Ainda não inclui os produtos / serviços da Contrastaria, aguardando-se a sua integração em SAP
(2) Integrado no Projeto de II&D «Valor da Intervenção cultural e societal da INCM»
(3) A ser endereçado pelo Comité de Desenvolvimento Organizacional, criado no final de 2017

4.2. Estrutura
organizacional

Para melhor responder aos desafios do Quadro Estratégico da INCM, o modelo
organizacional da empresa tem vindo a ser ajustado e otimizado, contemplando
as seguintes grandes áreas orgânicas:
› Unidades de Negócio que pela sua natureza fazem o planeamento, a gestão e
operação do ciclo de produção de produtos/serviços;
› Funções de suporte que pela sua natureza transversal de prestação de serviços
agregam as áreas que prestam serviços transversais;
› Funções de centro corporativo que pela sua natureza estratégica crítica na
atividade da empresa prestam serviços de planeamento e desenvolvimento da
organização.
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Polaridade:
(+) Max.
(-) Min.

Dezembro
Valor monitorizado

Desvio

Nível
objetivo/
indicadores
4



(CMVMC + FSE + CP)/VN

66,64%

(-)

65,18%

-2,20%

4



EBITDA / Volume de Negócios

25,09%

(+)

25,18%

0,37%

4



4

(+)

4

0%

4



5



Índice ICO n - índice ICO n-1

> 0 pts

(+)

Adiado para 2018
(3)

-

-

Na

dez-17

(-)

Adiado para 2018
(3)

-

-

Número de colaboradores com objetivos contratualizados
em sistema / Número total de colaboradores

100%

(+)

100%

0%

5

Na
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UCO — Unidade de Contrastarias
Missão: garantir o cumprimento das disposições previstas no Regulamento das
Contrastarias e demais legislação aplicável, assegurar a representação do Estado
português na Convenção dos Metais Preciosos e das Contrastarias Portuguesas
na Associação Internacional das Contrastarias, bem como prestar apoio técnico
ao Estado Português em matéria de contrastarias.
UPB — Unidade de Publicações
Missão: assegurar a edição de obras essenciais da cultura nacional e universal,
contribuindo para preservar, promover e ampliar o património bibliográfico da
língua portuguesa e assegurar a edição do jornal oficial — Diário da República.
UGF — Unidade Gráfica
Missão: desenvolver e fornecer produtos ou soluções gráficas de acordo com as
normas e os requisitos dos clientes.
UMD — Unidade de Moeda
Missão: assegurar a produção de moeda metálica para o Estado Português.
DSA — Direção de Segurança e Apoio Geral
Missão: garantir a segurança das pessoas e bens, assegurar a gestão das obras de
reparação, conservação e manutenção de edifícios em áreas não fabris e a prestação de outros serviços de apoio geral, bem como a gestão da correspondência
e do arquivo corrente da empresa.
DFI — Direção Financeira
Missão: gerir e aplicar os recursos financeiros com base no rigor, custo e risco,
bem como garantir o registo e controlo dos fluxos económico-financeiros e o
cumprimento das obrigações regulamentares e fiscais da INCM.
DME — Direção de Manutenção e Engenharia
Missão: prestar serviços de manutenção industrial e engenharia às áreas fabris,
infraestruturas técnicas de produção e de rede elétrica da INCM.
DRH — Direção de Recursos Humanos
Missão: assegurar a gestão técnica e administrativa dos recursos humanos bem
como o apoio social e as condições de segurança e de saúde no trabalho.
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DCM — Direção Comercial e Marketing
Missão: gerir a atividade comercial e de marketing das áreas Gráfica e Moeda,
livros, as lojas e a comunicação institucional.
DJU — Direção de Serviços Jurídicos
Missão: defender e valorizar os interesses da INCM, prestando apoio jurídico à
atividade de todos os seus órgãos e serviços.
DSI — Direção de Sistemas de Informação
Missão: desenvolver e gerir todos os sistemas de informação e de infraestrutura
tecnológica da INCM, apostando na qualidade, segurança e inovação tecnológica, aplicando as melhores práticas vigentes do mercado.
DCP — Direção de Compras
Missão: assegurar o processo de aquisição de todos os produtos, matérias-primas,
bens e serviços necessários para a INCM desenvolver a sua atividade e garantir
as melhores alternativas em termos de preço, prazos e condições contratuais.
SLG — Serviço de Logística
Missão: assegurar a gestão da cadeia logística da INCM.
SOR — Serviço de Obras e Reabilitação de Edifícios
Missão: planear, gerir, executar e fiscalizar os projetos e obras nos diferentes edifícios da INCM.
SLI — Serviço de Laboratório Industrial
Missão: assegurar a realização dos ensaios laboratoriais necessários à atividade
das diferentes unidades de negócio da INCM, bem como a prestação de serviços laboratoriais para clientes externos no âmbito da acreditação ISO 17025.
Assegurar igualmente a verificação metrológica dos equipamentos de medição
e ensaio afetos aos processos produtivos da INCM, de modo a garantir a qualidade dos produtos e processos.
DAI –Direção de Auditoria Interna e Controlo de Risco
Missão: delinear e realizar auditorias ou trabalhos de consultoria internos, avaliando de uma forma independente e sistemática as atividades e processos
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críticos, permitindo contribuir para uma melhoria do desempenho, controlo e
governance da INCM.
CISO — Coordenador de Segurança de Informação
Missão: garantir a segurança da informação.
DPC — Direção de Planeamento e Controlo de Gestão
Missão: assessorar o Conselho de Administração na definição das linhas estratégicas da empresa e dos processos de governance, apoiar todos os stakeholders
no processo de tomada de decisão, bem como garantir a manutenção e evolução
do Sistema de Gestão da Qualidade e das Certificações.
DPI — Direção de Programas e Investimentos
Missão: dotar a INCM de uma maior capacidade de definição tática para a realização dos seus objetivos estratégicos, bem como promover um controlo eficaz à
realização dos necessários investimentos para a implementação e operacionalização da tática definida.
M&B — Museu e Biblioteca
Missão: gerir o Museu da INCM, a Biblioteca e o Arquivo Histórico.
Fig. 4
Mode o de Governance NCM
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Os Comités são os órgãos não executivos que desenvolvem uma atividade
transversal em várias áreas da empresa, onde têm lugar elementos das diversas
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unidades orgânicas, constituindo-se como órgão agregador das diferentes competências da INCM no desenvolvimento de atividades específicas.
Comités para acompanhamento da execução do plano de investimento e de
objetivos programáticos:
› Comité de Estratégia, cuja missão é promover o desenvolvimento estratégico
da INCM e a orquestração das suas 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, cuja missão é promover o desenvolvimento organizacional da INCM, acompanhando a evolução do respetivo
modelo organizativo, articulando as políticas de desenvolvimento de recursos
humanos e fomentando uma cultura alinhada com a estratégia e os valores da
INCM;
› Comité de Operações, cuja missão é acompanhar a execução do plano de vendas e a sua articulação com as áreas de produção, logística e compras, bem como
com as restantes áreas de suporte, de forma a garantir o seu cumprimento dentro
do prazo e orçamentos inicialmente definidos;
› Comité de Eficiência Interna, cuja missão é acompanhar a execução dos programas e projetos visando o aumento da eficiência interna da INCM, articulando
as diferentes áreas envolvidas e promovendo uma cultura de eficiência em toda
a organização;
› Comité de Inovação, cuja missão é promover a implementação de iniciativas
e de práticas de gestão da inovação na INCM, com o intuito de assegurar a integração contínua da II&D na organização, nos processos e nos produtos e serviços da INCM, tendo em vista o seu desenvolvimento estratégico;
› Comité de Novos Produtos, cuja missão é contribuir para o crescimento da
participação da INCM no mercado nacional e internacional, dotando a organização de capacidade de inovar a sua oferta e de responder às exigentes condições
dos mercados, antecipando as necessidades dos seus clientes.
Comités para acompanhamento das linhas orientadoras:
› Comité de Ética, cuja missão é estabelecer os procedimentos respeitantes às
questões de ética e da deontologia na INCM e a articulação dos órgãos competentes nesta matéria no âmbito do Código de Ética da INCM;
› Comité de Igualdade de Género, cuja missão é apoiar e acompanhar a implementação do Plano de Igualdade;
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Fig. 10
E xos Estratég cos da Agenda para
a Sustentab dade vs Or entações
Estratég cas
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A lista de tópicos materiais encontra-se arrumada em função dos quatro eixos
estratégicos para a Gestão da Sustentabilidade.
Quadro 2
Tóp cos mater a s dent f cados
por E xo Estratég co

4.3.2. Partes Interessadas

Valor para o negócio

Valor para a sociedade

— Desenvolvimento e Internacionalização da
atividade
— Inovação, Investigação e Desenvolvimento
— Logística
— Procurement Sustentável
— Manutenção, Engenharia e Laboratórios
— Certificação, Segurança e Controlo
— Portefólio de Programas e Projetos e
Portefólio de Investimentos
— Proteção e Satisfação do Cliente
— Gestão do Risco

— Intervenção Cultural e Social
— Museu e Biblioteca
— Impacto na Comunidade

Valor para o colaborador

Valor para o ambiente

— Caracterização dos colaboradores
— Igualdade e Diversidade
— Formação e Avaliação
— Saúde e Segurança no Trabalho

— Energia
— Emissões
— Água
— Matérias-primas

A responsabilidade de identificar as expectativas das partes interessadas e de assegurar a sua inclusão nos objetivos de gestão cabe ao Comité de Sustentabilidade.
Em 2017, a empresa decidiu aprofundar e avançar no domínio do envolvimento das partes interessadas com uma lógica global, integrada e integradora. Fruto dessa decisão, foi efetuado o desenvolvimento de uma Estratégia de
Envolvimento das Partes Interessadas (EEPI), a qual irá passar a orientar todas
as atividades respeitantes ao seu envolvimento, sejam estas internas ou externas,
quer a nível geral, quer ao nível de cada Unidade de Negócio.
A EEPI está alinhada com a AA1000 SES (Stakeholder Engagement Standard),
norma que define os princípios para desenvolver, implementar, avaliar, comunicar e garantir a qualidade do envolvimento com as partes interessadas.
A EEPI procura favorecer:
› O desenvolvimento de uma agenda comum, contribuindo para os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas — Agenda 2030 de
Desenvolvimento Sustentável;
› Comunicação assertiva e alinhamento de expectativas;
› Reputação e imagem positiva da marca e dos produtos/serviços.
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Quadro 3
Cana s de d á ogo com as partes
nteressadas
Partes interessadas

Canais de diálogo

Colaboradores e organizações
representativas

• Comissão de trabalhadores e delegados
sindicais
• Acordo de Empresa
• Documentos institucionais (1)
• Inquérito ao clima organizacional (6)
• Canal de sugestões (1)
• Conferências telefónicas (1)

• Revista Matriz (2)
• Relatórios (2)
• Canal de participação de práticas
indevidas (1)
• Intranet (1)
• Facebook (1)
• Avaliação de desempenho e feedback (3)

Clientes

• Rede de lojas (7)
• Balcões das Contrastarias (8)
• Gestores de produto e de clientes, através de
contacto direto, telefone ou e-mail (9)
• Call center (9)

• Comunicação de produto nos media (5)
• Questionários de satisfação (4)
• Estudos de qualidade do serviço (4)
• Website www.incm.pt (1)
• Facebook (1)
• Consultas específicas (5)

Fornecedores

• Compradores da Direção de Compras, através
de contacto direto, telefone ou e-mail (2)
• Consultas específicas (5)
• Formulários de avaliação de fornecedores (3)
• Requisitantes internos, através de contacto
direto, telefone ou e-mail (5)
• Laboratórios da INCM, através de contacto
direto, telefone ou e-mail (5)

• Área de recursos humanos (fornecedores
de serviços de formação e saúde), através
de contacto direto, telefone ou e-mail (5)
• Linha de atendimento a fornecedores para
assuntos de faturação e pagamento (10)
• Website www.incm.pt (1)
• Plataforma eletrónica de compras — Vortal
(1)

Tutela/acionista

• Assembleia geral (3)
• Relatórios (2) (3)
• Reuniões (5)
• Website www.incm.pt (1)

• Consultas específicas (5)
• Plataforma «Sistema de Recolha de
Informação Económica e Financeira» —
SIRIEF (1)

Comunidade

• Apoio em iniciativas (5)
• Grupos de trabalho (5)
• Biblioteca (11)

• Website www.incm.pt (1)
• Facebook (1)

Entidades reguladoras, fiscalizadoras
e consultivas

• Documentos institucionais (1)
• Relatórios (3)
• Reuniões

• Website www.incm.pt (1)
• Consultas específicas (5)

Parceiros de negócios

• Consultas específicas (5)
• Requisitantes internos, através de contacto
direto, telefone ou e-mail (5)

• Laboratórios da INCM, através de
contacto direto, telefone ou e-mail (5)
• Website www.incm.pt (1)

Associações setoriais

• Relatórios (3)
• Grupos de trabalho (5)

• Website www.incm.pt (1)
• Consultas específicas (5)

(1) Em permanência.
(2) Periodicidade bimestral ou trimestral.
(3) Periodicidade anual.
(4) Periodicidade bianual.
(5) Periodicidade pontual.
(6) Periodicidade variável.
(7) Abertas das 9 às 18 horas, de segunda-feira a sexta-feira. A loja do Porto e da Escola Politécnica está aberta das 9 às 19 horas de segunda-feira a sexta-feira e sábado, das 9 às 13 horas.
(8) Disponíveis das 9 às 16 horas, de segunda-feira a sexta-feira.
(9) Disponível das 9 às 18 horas, de segunda-feira a sexta-feira.
(10) De terça-feira a quinta-feira, das 14 às 17 horas.
(11) De segunda-feira a sexta-feira, das 9:30 às 12:45 e das 14:00 às 16:30.
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O Valor Económico Gerado, Distribuído e Retido foi calculado com base nos resultados constantes nas Demonstrações Financeiras de 2017, cujos resultados
encontram-se influenciados pela contabilização da desvalorização de um ativo
da empresa e pelos impactos decorrentes das alterações legislativas em matéria
salarial, mas também da estratégia de internacionalização da INCM, bem como
da necessidade de investimento na melhoria da eficiência interna e da aposta
em II&D, corolários da inevitável alteração do negócio, por forma a garantir a
sustentabilidade da empresa.
Milhões de euros

Quadro 4
Va or Económ co Gerado,
D str buído e Ret do

2017

2016

2015

1 - Valor económico direto gerado (2+3+4)

100,50

98,27

96,42

2 - Receitas operacionais*

100,50

98,27

96,42

3 - Receitas financeiras

0,00

0,00

0,00

4 - Receitas extraordinárias

0,00

0,00

0,00

103,32

93,36

91,09

81,58

70,48

63,99

7 - Gastos com o pessoal

22,65

20,80

18,38

8 - Fornecedores e outros custos operacionais

58,94

49,68

45,61

9 - Remunerações a fornecedores de capital (10+11)

14,17

16,68

17,53

10 - Pagamento de dividendos

14,16

16,61

17,51

0,01

0,07

0,02

5 - Valor económico direto distribuído (6+9+12+13)
6 - Custos operacionais (7+8)

11 - Custos de financiamento
12 - Pagamentos ao Estado (IRC)

6,81

6,15

9,55

13 - Investimentos na comunidade

0,75

0,04

0,02

14 - Valor económico retido (1-5)

-2,82

4,91

5,34

Nos pontos que se seguem, serão descritas as principais atividades e as iniciativas mais relevantes da INCM, referentes ao ano de 2017, no âmbito dos tópicos
materiais identificados no eixo estratégico «Valor para o Negócio».
4.4.1 Desenvolvimento
e internacionalização
da atividade

(i) Negócio da Gráfica
Caracterização da atividade
Os produtos e serviços associados à produção, personalização, gestão de stocks
e distribuição de documentos de identificação de segurança para Portugal continuam a representar o maior peso no conjunto da atividade da Unidade Gráfica,
onde se destacam o Cartão de Cidadão, o Passaporte Eletrónico Português, a
Carta de Condução, entre outros documentos de identificação.
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No seguimento da estratégia de internacionalização, a INCM tem utilizado a sua
experiência para alargar a sua posição no mercado internacional de documentos
de identificação.
No mercado privado, a INCM continua a marcar presença em mercados como
o dos cartões bancários e de fidelização, etiquetas e selos de garantia, o fornecimento de diplomas e certificados, bilhetes e vouchers.
Principais produtos e serviços

Quadro 5
Vendas da Área Gráf ca

Milhares de euros
Gráfica

2017

2016

2015

2014

2013

Impressos

10 123

9 659

10 530

10 521

11 076

Passaportes

17 923

16 108

15 798

15 132

16 338

192

347

402

319

386

Cadernetas bancárias
Cartões bancários
Cartões de identificação
Selos de autenticação e legitimação
Outros produtos e serviços
Total (*)

143

132

268

682

1 340

26 746

27 576

27 726

28 970

22 143

4 983

4 835

4 539

4 695

4 756

105

189

101

207

137

60 215

58 845

59 364 60 526

56 176

(*) Não inclui portes, refugos e M.P.

Em 2017, o volume de vendas da área Gráfica atingiu os 60,5 milhões de euros,
representando um acréscimo de cerca de 3 %, face a 2016. A exportação de produtos e serviços gráficos de segurança representou, em 2017, cerca de 3 % da
atividade total da área Gráfica.
Observou-se uma ligeira quebra da faturação de Cartão de Cidadão face ao ano
anterior, sendo que esta variação está associada ao fluxo de renovação dos cartões. No conjunto dos «Cartões de Identificação» esta variação foi compensada
pelo crescimento da faturação de outros cartões, como do cartão do projeto de
armas e explosivos (SIGAE) da PSP, dos cartões associados a títulos de residência do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e à manutenção do volume de
emissão da Carta de Condução.
Não obstante a atividade associada aos produtos gráficos tradicionais ter vindo
a reduzir a sua importância, a faturação de produtos como as notificações da
Segurança Social, as notificações e contraordenações da ANSR e as notificações,
também do Projeto SIGAE da PSP, que incorporam elementos de segurança ou
serviços de finishing e expedição permitiram, em 2017, atenuar a queda de faturação dos impressos tradicionais, e aumentar, face a 2016, a faturação global
do grupo de produtos «Impressos». No mercado internacional, destaca-se, nesta
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área, a produção de mais de 8 milhões de boletins de censos para realização do
IV Recenseamento Geral da População e Habitação de Moçambique.
Ainda relativamente à atividade gráfica de segurança destaca-se o aumento da
faturação da área de Passaportes, provocado pelo aumento de vendas de passaportes nacionais, mas também em resultado de processos de internacionalização
com o início da personalização de passaportes para Cabo Verde.
Outros destaques da atividade em 2017
› Teve início a produção fabril na nova nave dedicada ao fabrico de cartões de
identificação, permitindo centralizar num único espaço e de forma integrada as
operações de pré-impressão, impressão gráfica, laminagem e acabamento de cartões de identificação, com ganho substancial de produtividade e de eficiência,
para além do incremento dos já exigentes controlos de segurança;
› A produção do novo modelo de Passaporte Eletrónico português representou
um enorme desafio em 2017, perante as mudanças nos complexos processos de
fabrico para obter um produto de identificação inovador. A inovação reflete-se
na combinação de técnicas de fabrico, novas matérias-primas de segurança e
complexos elementos de design gráfico, indispensáveis para fabricar um dos
passaportes mais seguros a nível internacional. Este processo envolveu ainda a
aquisição e instalação de novos equipamentos para costura com remate e para
personalização dos passaportes. Foi ainda um concebido um modelo de passaporte com maior número de páginas de visto, vocacionado para passageiros
frequentes;
› Iniciou-se também a personalização do Cartão Nacional de Identificação de
Cabo Verde;
› Na atividade bancária, foi construída uma área de segurança dedicada à personalização de cartões bancários Europay, MasterCard e Visa (EMV) e instalados
equipamentos para personalização física e lógica dos cartões;
› Ainda em relação aos cartões bancários, a INCM mantém presença nos PALOP
nomeadamente em Moçambique, Cabo Verde e Angola. Em Portugal, a estratégia dos bancos passa por ter um fornecedor único para toda a cadeia de valor, produção e personalização de cartões pelo que o volume de negócio nesta
área foi reduzido pela impossibilidade de oferecer o serviço de personalização.
Para combater esta tendência e aumentar o volume de negócios nos próximos
anos foi construída uma área de segurança dedicada à personalização de cartões
bancários EMV, tendo sido instalados equipamentos para personalização física
e lógica dos cartões;
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› Apesar do mercado das cadernetas bancárias ter vindo a diminuir, sendo um suporte cada menos utilizado pelos clientes e com custos elevados para os bancos,
a INCM produziu em 2017 cadernetas bancárias para a Caixa Geral de Depósitos
(CGD) e para a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo (CCAM), dois dos principais
bancos que ainda utilizam este suporte;
› A personalização e envelopagem de notificações e declarações para o Instituto
de Segurança Social, I. P. (ISS), representou igualmente um acréscimo relevante
de atividade na produção gráfica;
› Foram implementadas melhorias nos processos produtivos no âmbito do
Programa Kaïzen, referindo-se, como exemplo mudanças de layouts fabris nas
áreas de personalização de documentos e envelopagem, fabrico de cartões de
identificação e no fabrico e estampagem de hologramas. Foi ainda efetuada a
primeira avaliação do índice de medição da produtividade (OEE — Overall
Equipment Effectiveness), na personalização de cartões de identificação;
› O lançamento do portal Kaïzen-on, com o objetivo de recolha estruturada de novas propostas de melhoria dos processos produtivos da áreas fabris e da área de
serviços da Unidade Gráfica, permitiu aumentar o número de contributos para
aumentar eficiência de processos industriais;
› A nível de novas valências industriais foi instalado um equipamento para
aplicação automática de avisos de receção em correspondência registada e foi
preparada a renovação do parque industrial de equipamentos de impressão
offset, em folha e bobina;
› Este ano, foi também o ano de concretização da parceria com a Multicert e
Veridos para o fornecimento de passaportes para a República Democrática de
São Tomé e Príncipe, incluindo um sistema completo de gestão da emissão e
personalização dos passaportes com instalação e manutenção local;
› No âmbito do Cartão de Cidadão é de realçar o alargamento do prazo de validade até 10 anos que terá impacto relevante no volume de emissões daqui a 5 anos
e a realização da cerimónia comemorativa dos 10 anos do Cartão de Cidadão,
que teve lugar na Casa da Moeda, na nova nave industrial de produção de cartões, e que contou com a participação do Primeiro-Ministro, António Costa;
› Também, em 2017, foi criado o novo Cartão de Cidadão Provisório que vem
substituir o extinto bilhete de identidade, no formato de cartão plástico e com
elementos de segurança mais avançados. Além da produção dos cartões a INCM
foi também responsável pelo fornecimento dos equipamentos de personalização
a instalar no Instituto dos Registos e do Notariado, I. P. (IRN);
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› No que respeita a selos de autenticação e legitimação verificamos em 2017
um ligeiro aumento associado a faturação de estampilhas fiscais de tabaco e diversos vouchers e selos de certificação. A nível internacional foram produzidos
selos autenticação para Angola, selos fiscais para a Guiné e foi ainda efetuada
a produção-piloto de selos de tabaco para Moçambique que se espera vir a ser
consolidada em 2018;
› Apesar de ainda não terem impacto na faturação de 2017, serão de realçar os
seguintes aspetos da atividade neste ano:
(i) O projeto de desenvolvimento do Livro de Reclamações Eletrónico, iniciado em 2016 com a Direção-Geral do Consumidor, concretizou-se em 2017 integrado na política de desmaterialização de serviços levada a cabo pelo Governo
Português. A partir de julho, o Livro de Reclamações passou a estar disponível ao
público em formato eletrónico, permitindo dirigir reclamações ou tirar dúvidas
aos prestadores de serviços, de cinco setores da atividade económica, sem necessidade de deslocação a uma loja física;
(ii) O desenvolvimento e fornecimento para a Autoridade de Segurança Alimentar
e Económica (ASAE) de serviços de digitalização de reclamações e arquivo temporário em suporte físico e digital;
(iii) A alteração ao modelo de negócio dos selos de bebidas espirituosas, através
do acordo com a Autoridade Tributária (AT), para realizar a distribuição direta
aos organismos que fazem a venda aos produtores/distribuidores de bebidas;
(iv) O desenvolvimento para o Instituto Português de Qualidade (IPQ), na área
da autenticação dos novos selos de segurança para certificar a calibração de
equipamentos e instrumentos de medidas por entidades acreditadas;
› A INCM foi uma das finalistas do Prémio Abertura 2017, atribuído pela
Associação de Empresas de Software Open Source Portuguesas (ESOP) com o
objetivo de distinguir entidades que se destacam na utilização de tecnologias de
código aberto;
› Participação na 9.ª edição da eID Conference, uma das mais importantes conferências internacionais sobre identificação eletrónica, que se realizou em Bogotá,
Colômbia.
Por fim, no âmbito dos normais trabalhos de identificação e acompanhamento do
desenvolvimento dos projetos identificados em Portefólio e acompanhados em
sede do Comité de Novos Produtos e Internacionalização (CNPI), renomeado no
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final de 2017 para Comité de Novos Produtos (CNP), no ano de 2017 destacam-se os seguintes temas:
a) Rastreabilidade e elementos de segurança física
Um dos produtos que a INCM assegura, entre outros serviços de produção e
distribuição, é a estampilha do tabaco e derivados de selos fiscais. No caso deste
primeiro antevê-se que a prestação do serviço venha a ser sujeita a alterações
significativas pela adoção, em todos os Estados Membros, da Tobacco Product
Directive (TPD), cujas determinações deverão estar implementadas em 2019, entre as quais se encontram as técnicas permitidas para elementos de segurança
física a incorporar no referido selo do tabaco quando aplicável, que é o caso de
Portugal.
Nesse sentido, e no decorrer de 2017, o Comité de Novos Produtos propôs superiormente uma proposta de adesão da INCM ao Comité Técnico 195 para acesso
a ISO/ Committee Draft 22382 — Security and resilience — Authenticity, integrity
and trust for products and documents — Guidelines for the content, security, issuance and examination of excise tax stamps, de forma a garantir o alinhamento
da estratégia da INCM com as discussões técnicas que decorrem sobre o tema.
Ainda que o selo do tabaco e a TPD sejam o driver principal para a identificação
de novos investimentos e produtos que permitam a ligação e a rastreabilidade
entre os «bens» físicos e o eletrónico, a INCM e o Comité, em particular, estão a
analisar o alargamento dos elementos de segurança física e formas de rastreabilidade para outros produtos. A título de exemplo, espera-se que em 2018 seja
formalizado um grupo de trabalho para analisar a criação de uma linha de selos
de autenticação, que prevê o desenvolvimento de uma linha autónoma específica para selos de autenticação.
b) Linha de personalização de cartões bancários
Com a conclusão dos investimentos previstos para a operacionalização da linha
de personalização de cartões bancários, espera-se que em 2018 o Comité acompanhe a sua estratégia de operação comercial, nomeadamente através da internacionalização e do estabelecimento de parcerias estratégicas para a entrada no
mercado de cartões bancários personalizados.
Esta aposta da INCM vem em linha com a estratégia de fomentar o investimento
nos produtos bancários, já que é uma indústria que tendencialmente dita as regras de segurança associada a documentos físicos e lógicos, permitindo à INCM
estar a par de recentes exigências em termos de segurança (física e lógica) generalizando a outros produtos e serviços da INCM.
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(ii) Negócio da Moeda
Caracterização da atividade
A atividade da Unidade de Moeda corresponde fundamentalmente à cunhagem
de moeda corrente e à cunhagem de moedas de coleção em diversos metais e
acabamentos, para fins numismáticos.
A produção de moeda corrente nacional é feita de acordo com as necessidades
anuais manifestadas pelo Banco de Portugal e as moedas de coleção, destinadas ao colecionismo, são comercializadas pela INCM no mercado nacional e
internacional.
Além disso a INCM produz ainda outros produtos como medalhas, selos de autenticação em relevo (selos brancos), pequenos objetos fundidos, os punções
oficiais usados nas Contrastarias, punções de responsabilidade (utilizados pelos fabricantes de ourivesaria), para além de também produzir moeda e medalha
para outros países.
Principais produtos e serviços
Quadro 6
Vendas da Área da Moeda

Milhares de euros
Moeda

2017

2016

2015

2014

Moeda de acabamento normal

18 739

15 927

11 716

4 605

684

Moeda de acabamento especial

5 622

6 508

4 293

5 851

5 163

764

434

879

756

414

25 125

22 869

16 888

11 212

6 261

Outros produtos
Total (*)

2013

(*) Não inclui portes, refugos e M.P.

Em 2017, o volume de vendas da área da Moeda atingiu os 25,1 milhões de euros,
crescendo 9,8 % face a 2016, influenciada, sobretudo, pelo aumento da cunhagem
de moeda corrente, uma vez que os acabamentos especiais registaram uma evolução negativa em cerca de 13,6 %.
O valor das exportações ascendeu a 4 % do valor global da sua faturação, realçando-se a cunhagem de moedas de coleção em prata e ouro e de moedas correntes
para Bancos Centrais de outros países.
A atividade de produção e comercialização de moedas comemorativas tem sofrido alguma redução da comunidade colecionadora, face ao envelhecimento
do mercado e à perda de valor das moedas como legado patrimonial, artístico e
afetivo.
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Para inverter esta situação de modo a conquistar outros mercados e encontrar
novos papéis para as moedas comemorativas, mantendo, no entanto, a fidelidade
do colecionismo clássico, foi seguida, em 2017, a definição estratégica do plano
de emissões anuais de moedas comemorativas já adotada no ano anterior, que foi
suportada nos seguintes princípios:
(i) Moedas devem contar outras e novas histórias, sem descorar alguns dos temas
que por tradição são objeto das comemorações, tais como, a história, a cultura e
as tradições populares, mas que incorporem, de forma mais afirmativa, as causas da cultura e da sociedade contemporânea, contribuindo para a visão de um
Portugal moderno, empreendedor e com valores de cidadania;
(ii) Moedas com maior valorização aos olhos da comunidade artística nacional,
tornando-as objetos sedutores e valiosos, pela sua assinatura e pelos novos parâmetros estéticos, contando com a colaboração de artistas plásticos de primeiro
plano;
(iii) Nova estratégia de marketing, baseada na procura de novos canais de comunicação, de uma nova identidade visual nos materiais gráficos de suporte e de
novas embalagens.
Foi, pois, neste enquadramento estratégico que a INCM manteve, em 2017, as
séries temáticas iniciadas em 2016, como, por exemplo, os «Ídolos do Desporto»
(cuja primeira moeda foi dedicada a Eusébio), tendo sido cunhada, em 2017,
uma outra moeda comemorativa de Carlos Lopes, ou então, a série «Espécies
Ameaçadas», emitida em colaboração com o Instituto da Conservação da
Natureza e Florestas (cuja primeira moeda foi dedicada ao lince ibérico e à qual
se juntou um livro infanto-juvenil sobre o tema, com o propósito de penetrar nos
públicos mais jovens e chamar a atenção da comunidade para a necessidade da
preservação da biodiversidade), projeto este que terá continuidade em 2018.
Neste mesmo âmbito, e, na sequência do projeto «Desenhar uma Moeda», iniciado em 2016 e desenvolvido nas escolas de Setúbal, em colaboração com o
respetivo Município, projeto que se revelou um grande sucesso, dado o enorme
envolvimento das escolas, dos professores e dos alunos, foi emitida, em 2017, a
moeda «O Futuro».
Em termos de medalhística, a INCM continua a colaborar com a Faculdade de
Belas-Artes da Universidade de Lisboa para a execução de uma medalha comemorativa a ser desenvolvida pelos seus alunos, na cadeira de medalhística.
No que respeita à melhoria dos processos, destaque, em 2017, para a expansão
dos tipos de moedas que podem ser processadas no equipamento de embalagem
em rolos. Passará a ser possível embalar moeda de coleção até 30 mm neste
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equipamento, processo que será iniciado em 2018, assim que esteja concluído o
concurso de aquisição dos respetivos materiais de embalagem.
Finalizaram-se algumas obras de reafetação de espaços e recolocação de equipamentos para o acabamento de medalhas e objetos fundidos e iniciaram-se obras
de requalificação de um novo espaço para os equipamentos de torneamento.
Iniciou-se a fase de projeto de obras para modernização e reafetação de espaços
de produção de moedas, que decorrerá por fases, com início no 2.º semestre de
2018, de forma a não comprometer a produção de moedas correntes e de coleção.
Foram lançados concursos internacionais para a aquisição de dois equipamentos
fundamentais para a atividade da moeda: um equipamento de gravação por laser
e um equipamento de deposição metálica por Physical Vapor Deposition (PVD).
O primeiro destina-se a aumentar o leque de acabamentos que pode ser feito nas
moedas de coleção, aumentar a rapidez e eficiência na produção e utilização de
cunhos. O segundo destina-se a aumentar a vida útil da superfície de trabalho
dos cunhos de moeda, em substituição da cromagem que passou a ser proibida.
Estima-se que os dois equipamentos sejam operacionalizados em 2018.
No âmbito da rede de inovação, a área da Moeda continuou o trabalho conjunto
com o Instituto Superior Técnico (IST), para se conseguir simular as condições
de cunhagem de moedas recorrendo a modelos de elementos finitos, que permitirá prever e corrigir ainda na fase do processo de fabrico de cunhos eventuais constrangimentos que viessem a comprometer ou inviabilizar a cunhagem.
Depois de concluída a fase de desenvolvimento do equipamento e programa de
cálculo e respetivos testes, iniciou-se, em 2017, a aplicação do estudo às moedas
do plano numismático de 2018, permitindo assim tirar conclusões e fazer afinações ao processo com resultados obtidos em ambiente industrial. Também em
conjunto com o IST, deu-se início a um outro projeto de inovação que pretende
definir as condições de cunhagem com materiais alternativos aos que tradicionalmente são usados em moedas. Decorreram já em 2017 os primeiros testes
em equipamentos industriais, apenas com o intuito de validar o comportamento
físico dos materiais a estudar e escolher os mais adequados.
Foram também iniciados os trabalhos com a Universidade do Minho para o desenvolvimento de revestimentos para serem aplicados nos cunhos utilizando o
futuro equipamento de PVD. O objetivo será encontrar revestimentos com performances superiores às sugeridas pelo fabricante do equipamento.
Outros destaques da atividade em 2017
› A necessidade de moeda corrente em 2017 registou um novo aumento para
231 milhões, depois de em 2015 a empresa ter registado encomendas de cerca
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de 112 milhões de moedas, e de 148 milhões no ano seguinte, cotando-se como o
maior pedido anual, desde 2002;
› Em 2017, a Unidade de Moeda esteve, assim, a trabalhar em regime de turnos
de modo a satisfazer esta produção de moeda corrente que foi a maior da última
década;
› O Plano Numismático para 2017 incorporava oito moedas de coleção: (i) série
«Europa — Idade do Ferro e do Vidro», (ii) série «Etnografia Portuguesa — Caretos
de Trás-os-Montes», (iii) série «Rainhas da Europa — D. Maria Bárbara de
Bragança», (iv) série «Ibero-Americana — Maravilhas da Natureza», (v) série «Ídolos do Desporto — Carlos Lopes», (vi) moeda sobre o Centenário das
Aparições de Fátima, (vii) moeda resultante do projeto «Desenhar uma Moeda»
cujo tema foi «Os Jovens e o Futuro», (viii) Série «Arquitetura Portuguesa — Álvaro
Siza». Foram também emitidas duas moedas correntes comemorativas alusivas
respetivamente aos 150 anos da Segurança Pública e aos 150 anos do Nascimento
de Raul Brandão;
› A INCM continuou a participar nos dois maiores certames internacionais de
moeda: a World Money Fair, em Berlin, e a Tokyo International Coin Convention,
no Japão. A participação em ambos os casos envolveu um stand próprio, que foi
usado para divulgação das emissões, reuniões com clientes e parceiros e para
venda de moedas;
› Intensificou-se o processo de comunicação com o mercado através da página
no Facebook (http://www.facebook.com/INCMMoedas) e do estreitamento de
laços com a comunidade através da dinamização das visitas externas às instalações fabris de produção de moeda;
› Reforçou-se o processo de marketing associado às emissões numismáticas, com
a melhoria das embalagens e do material publicitário, e especialmente com a produção de filmes alusivos a todas as moedas, que foram amplamente difundidos
pelas redes sociais e usados nas diferentes sessões de apresentação das moedas
feitas junto das comunidades mais diretamente envolvidas, tendo-se também
realizado, com imenso sucesso, a apresentação, no início do ano, do Plano Anual
de Emissões Comemorativas;
› Mantiveram-se as atividades de representação internacional na Europa, através
da participação no Subcomité das Moedas Euro (órgão do Comité Económico
e Financeiro da União Europeia), no Grupo de Trabalho das Casas de Moeda
da União Europeia (MDWG) e nos respetivos subgrupos Técnico (TSG) e da
Qualidade (QACSG), continuando o Diretor da Unidade de Moeda a exercer a
coordenação deste último;
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› A função de tesoureiro da FIDEM (Federação Internacional de Medalhas) continuou a ser desempenhada pela responsável do Planeamento da Unidade de
Moeda.
(iii) Negócio das Publicações
Caracterização da atividade
A atividade editorial tem como principal função a edição de obras fundamentais
da língua e da cultura portuguesas e de obras que o mercado não oferece adequadamente, tanto no domínio técnico-científico como de divulgação temática.
É, no entanto, de uma forma geral, um negócio com margens de comercialização
muito reduzidas, em especial nas áreas de atuação onde as quantidades editadas
de cada obra são muito pequenas, ou se destinam a públicos muito específicos,
como é o caso da atividade desenvolvida pela INCM, que assume uma vocação
eminentemente de serviço público, complementar às edições mais comerciais.
Na atividade editorial, a INCM privilegia o desenvolvimento de projetos conjuntos, protocolados, preferencialmente com entidades públicas, que possibilita, em
muitos casos, a concretização de iniciativas, que de outra forma seriam difíceis
de materializar.
A estratégia editorial da INCM tem uma perspetiva muito institucional, que privilegia as parcerias com outras entidades. Vale a pena recordar que todo o trabalho que tem sido realizado sobre os grandes autores portugueses assenta, quase
sempre, na parceria com universidades e centros de investigação.
Esta área é ainda responsável pela edição do Diário da República (DR), pela manutenção da versão eletrónica do Diário da República (DRE) e pela edição de
uma nova coleção jurídica, em texto simples ou consolidado.
O site do Diário da República (www.dre.pt), disponibiliza o livre acesso a todos
os conteúdos do serviço universal e gratuito, bem como os de valor acrescentado,
tais como a consolidação jurídica, a análise jurídica e o tradutor jurídico.
Estão disponibilizadas dezenas de milhares de acórdãos dos tribunais superiores,
acessíveis, de forma gratuita, cumprindo o objetivo de facultar livremente aos
cidadãos as normas que os regem.
A edição do Diário da República é uma atividade regulada, o que limita, de forma
muito substancial, a margem de atuação da empresa.
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Principais produtos e serviços

Quadro 7
Vendas da Área das Pub cações

Milhares de euros
Publicações

2017

2016

2015

2014

Livros edições INCM

211

172

279

216

236

Livros projetos especiais

106

174

172

218

292

15

101

100

118

151

Diário da República

2013

Diário da República eletrónico

-53

705

761

838

964

Publ. Supl. DR (Taxa)

172

206

189

89

283

3 179

3 688

3 253

3 107

2 904

135

76

54

51

20

3 764

5 122

4 808

4 637

4 851

Anúncios
Outros produtos, mercadorias e serviços
Total (*)
(*) Não inclui portes, refugos e M.P.

Em 2017, o volume de vendas da área das Publicações atingiu os 3,7 milhões de
euros, diminuindo, contudo, cerca de 27 % face a 2016, e que se justifica, essencialmente, pela quebra no DRE devido à cessação das assinaturas em 2017 e à
diminuição do valor dos anúncios.
A programação editorial para o ano de 2017 assumiu, uma vez mais, um claro
compromisso com a língua e a cultura portuguesas, de que são evidência os títulos publicados com a chancela Imprensa Nacional e um conjunto de parcerias
editoriais com outras entidades previstas no Plano Editorial. A INCM não concorre com os editores privados tendo, antes, um papel supletivo. A sua missão é
a de promover a língua e a cultura portuguesas e, claro, reforçar o gosto de ler e
escrever, mais e melhor.
O Plano Editorial para 2017 centrou-se, maioritariamente, nos autores clássicos
portugueses ou nos que integram o cânone cultural do ocidente.
Um destaque especial para as edições críticas de Fernando Pessoa, Eça de
Queirós, Camilo Castelo Branco e Almeida Garrett, bem como para a «Biblioteca
de Autores Portugueses» que se pretende enriquecer com novos títulos. Destaque,
neste âmbito, para a «Biblioteca Fundamental da Literatura Portuguesa», assim
como para a aposta renovada da coleção «Grandes Vidas Portuguesas», dirigida
ao público infanto-juvenil, e, ainda, à continuidade da coleção «D», dedicada aos
designers portugueses de várias gerações. A coleção de poesia em língua portuguesa, a «Plural», continua a merecer uma grande atenção por parte da editora
pública. É importante destacar aqui a nova coleção «PH» que é inteiramente dedicada à fotografia portuguesa e que mereceu uma grande atenção da comunicação social.
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A INCM continuou a apostar na produção de projetos editoriais «chave na mão»,
nos designados «projetos especiais», que são normalmente atividades pensadas
para serem rentáveis, no sentido de apoiarem uma melhoria global das contas
da função editorial. Estes projetos editoriais comportam edições INCM com patrocinadores, edições de dupla chancela (INCM e outra) e edições sem chancela
INCM (projetos desenvolvidos para um cliente).
Outros destaques da atividade em 2017
› No âmbito das medidas Simplex foi implementado, em julho 2017, o Pilar II do
sistema ELI — European Legislation Identifier, que irá permitir a reutilização da informação a nível europeu, quer por humanos quer por máquinas, na fase Pilar III;
› As atividades do Governo e das entidades públicas estão cada vez mais imediatas e a sua operacionalização carece de publicação no Diário da República.
Nesse sentido, começou a ser desenvolvido um novo sistema de edição, com
entrada em funcionamento prevista para finais de 2018, com a finalidade de conseguir poupanças económicas e processuais (rapidez de inserção e edição de
anúncio), as quais se irão refletir numa maior capacidade de resposta aos clientes
da INCM, tornando a empresa mais eficaz e eficiente;
› A partir 2017, determinados elementos gráficos, tais como quadros, mapas, emblemas, modelos, sinais ou outros gráficos de natureza análoga, podem ser objeto
de publicação a cores no Diário da República Eletrónico (DRE). Esta evolução
nos conteúdos e funcionalidades da edição eletrónica do Diário da República
foi determinada pelo Despacho Normativo n.º 5/2017, publicado na 2.ª série do
jornal oficial, considerando que a cor constitui um elemento que acarreta uma
dimensão acrescida e uma melhorada comunicação visual;
› Participação no 12.º Fórum das Imprensas Oficiais de Países de Língua
Portuguesa, que se realizou na Cidade da Praia em Cabo Verde. Marcaram presença vários jornais oficiais de países africanos e do Brasil;
› Participação na 14.ª edição do Fórum Europeu de Jornais Oficiais, que se realizou em Malta. Este Fórum, criado em 2004, pelas organizações responsáveis
pela publicação dos jornais oficiais dos Estados Membros da União Europeia e
pelo Gabinete de Publicações da União Europeia, tem como objetivo primordial
a troca de ideias e informação entre os editores oficiais acerca dos processos de
publicação, da tecnologia e das melhores práticas;
› Cumpriu-se o objetivo de garantia de disponibilidade de 24 horas do serviço
de acesso ao Diário da República, em 99 %, e os prazos de publicação da 1.ª série,
de quatro dias, em 99 %, da 2.ª série, de seis dias, em 97 %, e da publicação de
suplementos;
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› Foram mantidos os mecanismos de interoperabilidade com o Portal Base das
Compras Públicas, com a Entidade de Serviços Partilhados da Administração
Pública (ESPAP) e com a Direção-Geral do Território no Sistema Nacional de
Informação Territorial;
› Manteve-se a ligação ao Serviço da União Europeia (SIMAP) que certifica a
INCM como e-sender para envio de anúncios para publicação no Jornal Oficial
da União Europeia;
› Participação nas feiras do livro de Frankfurt, de Londres, Bolonha e Morabeza,
na Cidade da Praia, com o objetivo de encontrar caminhos e parceiros para a
internacionalização da cultura portuguesa;
› Foram atribuídos à INCM 20 prémios literários nos últimos cinco anos, dos
quais, quatro em 2017. A INCM, no final de 2017, contava com 30 livros no Plano
Nacional de Leitura (PNL), dos quais, 10 entraram no ano de 2017;
› Foi apresentada a 3.ª edição do Prémio INCM/Vasco Graça Moura, que
distinguiu trabalhos inéditos no domínio da tradução de clássicos. Este prémio
teve um júri presidido por José Tolentino de Mendonça, acompanhado por
Pedro Mexia e Jorge Reis Sá. A empresa, enquanto editora pública, dá, assim,
continuidade à sua missão de promoção e preservação do património cultural
português, prestando homenagem à figura incontornável de Vasco Graça Moura
enquanto cidadão, intelectual e antigo administrador da INCM, responsável pelo
pelouro editorial;
› Em Moçambique, o prémio literário INCM/Eugénio Lisboa teve a sua primeira edição com assinalável sucesso e participação relevante (atribuição de um
1.º prémio e uma menção honrosa). O júri foi composto por: Ungulani Ba Ka
Khosa (presidente), Teresa Manjate e Alexandra Pinho. Este prémio tem para a
INCM o objetivo fundamental de promover a língua portuguesa;
› Durante 2017, foi apresentado, na Cidade da Praia, em Cabo Verde, em conjunto
com a Imprensa Nacional de Cabo Verde, o Prémio Literário Arnaldo França que
se iniciará em 2018, com o propósito de promover o português como língua de
cultura, de ciência e de negócios;
› Desde 2010, que em Timor-Leste continuamos a apostar na promoção da língua com a atribuição do Prémio INCM/Ruy Cinatti. Até final de 2017, conseguimos atribuir dois prémios;
› Foram doados cerca de 78 mil livros em português a instituições, organizações,
bibliotecas, universidades e outros estabelecimentos de ensino, públicos e privados e museus em Timor-Leste.
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(iv) Negócio das Contrastarias
Caracterização da atividade
As Contrastarias asseguram um conjunto de atividades importantes à regulação
e confiança do comércio de artigos com metal precioso em Portugal, com a finalidade de assegurar a sua autenticidade, a proteção dos consumidores e uma
concorrência leal entre os diferentes agentes económicos envolvidos, tais como:
› Ensaio e marcação, pela aposição da marca de contrastaria, de artigos com metal precioso, a fim de garantir a espécie e o toque dos respetivos metais preciosos;
› Receção, gestão e registo das comunicações prévias/títulos de atividade dos
operadores económicos do setor;
› Aprovação de marcas de responsabilidade e respetivo suporte;
› Aprovação e comercialização da Marca na Hora na loja online;
› Confirmação da marca comum de controlo e de marcas de contrastaria
reconhecidas;
› Identificação de marcas de contrastaria e de marcas de responsabilidade;
› Prestação de serviços de peritagens de artigos com metal precioso;
› Realização de ações de formação para habilitação de responsáveis técnicos de
ensaiador-fundidor e de avaliadores de artigos com metais preciosos e de materiais gemológicos no âmbito do Catálogo Nacional de Qualificações;
› Realização de exames para responsáveis técnicos de ensaiador-fundidor, avaliadores de artigos com metais preciosos e de materiais gemológicos e peritos — classificadores — avaliadores de diamantes em bruto.
Os Laboratórios das Contrastarias de Lisboa e do Porto são acreditados pelo
Instituto Português de Acreditação (IPAC), no âmbito da norma NP EN ISO/
IEC 17025.
Principais produtos e serviços
Milhares de euros
Quadro 8
Vendas da Contrastar a

Contrastaria

2017

2016

2015

2014

2013

Total (*)

2.446

2.619

1.885

1.853

1.839

(*) Não inclui portes, refugos e M.P.
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Em 2017, o volume de vendas das Contrastarias atingiu os 2,4 milhões de euros,
sofrendo um decréscimo de cerca de 7 % face ao volume de vendas registado no
ano anterior, justificado essencialmente por uma diminuição das receitas advindas da formação ministrada, das licenças e dos emolumentos mínimos, que foram, em parte, compensados por um aumento de receitas nos ensaios, marcações
e taxas de urgência.
É, assim, de salientar o incremento em cerca de 30 %, face ao ano de 2016, da
atividade de marcação de peças, o que exigiu um esforço acrescido das equipas
afetas a este serviço.
Quadro 9
Número de peças ega zadas (*)
*Referem-se apenas aos serv ços
of c a s e não a todas as peças
entradas e peças devo v das

Número de peças

2017

2016

2015

5 877 465

4 524 938

5 795 630

Outros destaques da atividade em 2017
› Alteração ao regime jurídico da ourivesaria e das contrastarias (RJOC), através
do Decreto-Lei n.º 120/2017, de 15 de setembro, tendo o mesmo entrado em vigor no dia 1 de novembro, integrada como uma medida SIMPLEX+, originando:
a) Simplificação do acesso à atividade, podendo os operadores económicos
iniciar a sua atividade após a realização de uma mera comunicação prévia no
Balcão do Empreendedor;
b) Alargamento das situações de marcação e ensaio facultativo;
c) Simplificação e liberação na forma de disponibilização dos artigos com metal
precioso para venda, como seja a disposição dos mesmos artigos nas montras e
as comunicações às entidades oficiais;
d) Disponibilização ao consumidor de uma lista de avaliadores para sua escolha
livre;
e) Exposição de artigos com metal precioso de forma ocasional e esporádica com
regras simplificadas;
f) Reforço da fiscalização com a presença da INCM, com entrada em vigor em
2019;
g) Eliminação da taxa mínima por lote, bem como o regime bonificado associado, em sede de regulamentação, ainda, não publicada;
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› Em representação do Estado Português, a Contrastaria esteve presente nas
duas reuniões anuais da Convenção sobre Controlo e Marcação de Artefactos
de Metais Preciosos e da Associação Internacional de Contrastarias (IAAO), as
quais se realizaram em Genebra e no Porto;
› A INCM e a Câmara Municipal de Gondomar (CMG) assinaram um protocolo,
no âmbito do processo de mudança de instalações da Contrastaria de Gondomar
para o novo parque tecnológico da cidade (Gold Park);
› Manutenção das acreditações pelo IPAC aos Laboratórios de Lisboa e do Porto
e a extensão à Delegação de Gondomar;
› Disponibilização, através da loja online da INCM, de um catálogo de desenhos
de marcas de responsabilidade previamente aprovados, tornando assim mais
simples e célere o procedimento de aprovação do punção de responsabilidade
previsto no RJOC.
4.4.2. Inovação,
Investigação e
Desenvolvimento

A gestão da inovação na INCM tem como objetivo a procura de soluções inovadoras focadas nos objetivos estratégicos da empresa, baseada numa estratégia
de open innovation e na promoção da cultura interna de inovação na INCM.
As atividades de II&D enquadram-se no sistema de gestão da inovação, e correspondem à gestão de ideias e oportunidades, gestão de projetos de II&D e gestão
de interfaces (tecnológica, de mercado e organizacional) e do conhecimento. Estas
atividades são executadas pelo Gabinete de Inovação, enquadrado na orgânica da
INCM, em estreita colaboração com as outras áreas internas, bem como com a sua
rede de parceiros externos (universidades, laboratórios, centros tecnológicos e de
investigação, startups, entre outros), que compõem a Rede de Inovação da INCM.
As principais ações relativas às atividades de II&D, ocorridas em 2017, foram:
› Dinamização da iniciativa «Banco de Ideias», por forma a promover e mobilizar
os colaboradores da INCM para a apresentação de ideias relacionadas com o
tema «Foco no Cliente»;
› Dinamização da iniciativa «Dialogar o Futuro»” que tem como objetivo ser um
espaço de intercâmbio de experiências e conhecimento entre a INCM e outras
empresas e meio académico, onde se visava abordar temáticas relevantes para o
percurso de inovação e modernização da empresa. Em 2017, foram realizadas duas
iniciativas com os temas «Indústria 4.0» e «Desafios da Segurança de Informação»;
› Dinamização do evento Semana da Inovação, que agregou três iniciativas:
(i) Apresentação dos projetos de II&D e respetivos resultados, junto dos colaboradores da INCM;
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(ii) Lançamento da iniciativa «Dialogar o Futuro», com o tema «Indústria 4.0»;
(iii) Sessão final do «Banco de Ideias» com o tema «Foco no Cliente», para reconhecimento das ideias finalistas.
› Lançamento da segunda edição do Prémio Inovação — Prémio Inovação INCM
2017 —, dedicado aos investigadores pertencentes à Rede de Inovação da INCM,
que visou selecionar ideias inovadoras relativas as novos produtos e serviços,
melhoria de processos produtivos e novos modelos de negócio conducentes à
sua digitalização. As ideias finalistas serão alvo de desenvolvimento, em 2018,
através da implementação dos respetivos projetos II&D;
› Início de seis projetos do âmbito de II&D, que se encontram a ser desenvolvidos
conjuntamente com parceiros da Rede de Inovação:
(i) Nanomarcador — visa melhorar a autenticidade de documentos de segurança, através de produção de marcadores nano estruturados de elevada segurança,
para utilização em processos de impressão a jatos de tinta, a laser e de offset.
Parceiro: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa;
(ii) Propriedades funcionais de instrumentos de cunhagem — visa procurar uma
alternativa ao crómio iv, através da técnica PVD, que permita manter as apertadas tolerâncias dimensionais no processo de cunhagem e que resista às repetidas solicitações mecânicas a que estes produtos são expostos de forma cíclica.
Parceiro: Universidade do Minho;
(iii) Papel secreto — visa o desenvolvimento de sistemas eletrónicos, utilizando
tecnologia de eletrónica transparente embebida em papel, tendo como objetivo o
aumento da segurança de documentos e da rastreabilidade. O sistema permitirá
a receção, armazenamento e transmissão de dados entre diferentes interfaces
e através de tecnologia NFC. Parceiro: Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade Nova de Lisboa;
(iv) Cunhagem de moedas total ou parcialmente transparentes — visa o desenvolvimento de técnicas de cunhagem de moeda a materiais termoplásticos transparentes. Parceiro: Instituto de Engenharia Mecânica do Instituto Superior Técnico;
(v) Diminuição de colonização bacteriana em moeda metálica — visa dotar a
INCM com o conhecimento e os meios necessários para proceder a uma análise do potencial de cada moeda para a colonização e sobrevivência bacteriana,
permitindo novos critérios de conceção de moedas, que minimizem a adesão de
bactérias. Parceiros: Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova
de Lisboa; Instituto Superior Técnico; Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa;
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(vi) O valor da intervenção cultural e societal da INCM — visa a criação de um modelo econométrico de avaliação e quantificação do impacto económico das práticas de responsabilidade cultural e societal da INCM. Parceiro: ISCTE — Instituto
Universitário de Lisboa.
› Continuação da execução dos quatro projetos de II&D, que tiveram início
em 2016, nomeadamente a Simulação Numérica de Cunhagem Moedas, o
Truststamp, o Uniqmark e o Card3DDFace:
(i) Simulação Numérica de Cunhagem Moedas — desenvolvimento de um programa de elementos finitos para grandes deformações plásticas que permita efetuar a simulação numérica do processo de cunhagem de moedas;
(ii) Truststamp — desenvolvimento de instrumentos de verificação a ser aplicados em selos de confiança da INCM, para confirmação de autenticidade e proteção dos produtos à contrafação;
(iii) Uniqmark — melhorar a segurança das marcas de contrastaria, tornando-as
únicas e sem possibilidade de serem copiadas, bem como desenvolver os respetivos instrumentos de verificação de autenticidade;
(iv) Card3DDFace — criação de um sistema de impressão de faces 3D, para utilização em documentos de identificação.
› Desenvolvimento de todos os procedimentos necessários para se iniciar, em
janeiro de 2018, um outro projeto com o Instituto de Engenharia de Sistemas e
Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa (INESC.ID);
› Preparação e submissão das seguintes candidaturas a programas de financiamento nacionais e europeus:
(i) Programa P2020 (nacional) — Sistema de Incentivos à Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico nas Empresas (I&DT) em co-promoção — com
a proposta «MoedaInov — Desenvolvimento de moedas de coleção com estética inovadora recorrendo a tecnologias avançadas», que visa o desenvolvimento
de um projeto que tem como finalidade a criação de uma nova tecnologia que
permite a introdução de novos materiais e designs nas moedas de coleção, privilegiando a excelência artística. Foi realizado em parceria com a Universidade
do Minho, sendo a INCM o líder do respetivo consórcio. Contou ainda com a
participação do designer Eduardo Aires;
(ii) Programa H2020 (europeu) — topic DS-08-2017 — Cybersecurity PPP:
Privacy, Data Protection, Digital Identities — com a proposta FENIX — Federated
European Normalized Identification Xperience, que visou o desenvolvimento de
um projeto tendo como objetivo a criação de uma infraestrutura de identificação
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e autenticação do cidadão perante entidades públicas e privadas através do uso
de documentos em telemóvel. Esta proposta foi coordenada pela INCM, com a
participação de 12 entidades, pertencentes a quatro países europeus;
› Início dos trabalhos preparatórios para a criação de um laboratório colaborativo
(CoLAB), na área da tecnologia do papel eletrónico, com a preparação da proposta Cellulose for Sustainable Smart Applications (AlmaScience). Este laboratório
visa explorar e integrar várias áreas do conhecimento, tais como a tecnologia
de materiais avançados, nanotecnologia, microeletrónica, segurança e Internet
das coisas, com o objetivo de criar conceitos inovadores e sustentáveis que promovam a criação de novas tecnologias e produtos baseados na tecnologia do
papel eletrónico. O AlmaScience será liderado pela INCM e terá a participação
de outras cinco entidades, pertencentes à indústria do papel e da saúde, bem
como do setor académico, constituindo-se no entanto como uma entidade jurídica independente;
› Proteção da propriedade industrial gerada no desenvolvimento dos projetos de
II&D, através de um pedido provisório de patente, relativo a um «método e sistema computacional de geração de imagem com informação codificada, imagens,
dele obtidas, e seu método e sistema de leitura»;
› Disseminação dos resultados obtidos nos projetos de II&D em curso, através
das seguintes publicações:
(i) Projeto TrustStamp — comunicação efetuada na conferência de computação
gráfica e técnicas interativas SIGGRAPH (2017, ASIA), pela Universidade de
Coimbra — «An Application of Halftone Pattern Coding in Augmented Reality»
(Extended Abstract e poster);
(ii) Projeto Simulação Numérica da Cunhagem de Moeda — um artigo científico
«Numerical and experimental analysis of coin minting», publicado no Journal
of Materials: Design and Applications, em coautoria com o IDMEC, Instituto
Superior Técnico.
Enquadrado na estratégia de gestão da inovação, o Comité Estratégico de
Inovação avaliou e selecionou, através da aplicação de filtros e análise de mérito, as ideias submetidas no âmbito da captação de ideias internas provenientes
do «Banco de Ideias» e de workshops de geração de ideias. Acompanhou, ainda,
o desenvolvimento dos projetos relacionados com as atividades de II&D, assim
como outros projetos inovadores que se encontram a ser monitorizados noutros
comités, por forma a identificar novas oportunidades para a implementação da
inovação na organização.
4.4.3. Logística

Relativamente à área de Logística foram efetuados projetos estruturantes e relevantes para a INCM, nomeadamente o de reformulação da cadeia logística da
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empresa e o contrato de prestação de serviços com o ISS, que implicarão um
reforço de meios materiais, humanos e de competências do serviço, em 2018.
Em 2017, no âmbito da automatização e aumento de eficiência, é de referir a
entrada em funcionamento dos primeiros dois armazéns automáticos da empresa, que foram instalados na área de produto acabado, dando assim início a uma
modernização dos processos de armazenagem e expedição de alguns produtos
(moedas e documentos de identificação). Este processo de modernização continuou ao longo do ano com estudos para aumento do número de equipamentos
automáticos, nomeadamente para os produtos acabados impressos e para os químicos na zona de matérias-primas (dado que a atual zona específica de produtos
químicos será descontinuada durante renovação de espaços).
Ainda continuaram os estudos para um equipamento criado especificamente
para a leitura e registo dos passaportes expirados, devolvidos à INCM, que se
espera adquirir no início de 2018.
As iniciativas do projeto de revisão do modelo de custeio desenvolvidas durante
o ano de 2017 englobam melhorias que respeitam à estrutura organizativa da informação com vista ao sequente modelo organizativo logístico futuro, bem como
à qualidade e organização dos dados mestre e algumas quick wins de produção,
indispensáveis à melhoria da eficiência a curto prazo, para além das necessárias
melhorias na área logística.
Foi ministrada uma formação de introdução ao Kaïzen na Logística, que resultou
em melhorias processuais pontuais imediatas, estando outras já previstas para
implementar no decorrer do referido projeto de renovação de espaços.
Verificaram-se melhorias ao nível da qualidade do trabalho e do resultado das
contagens, que se deveram muito à admissão de alguns recursos humanos mais
qualificados e com experiência em logística.
Foi possível manter em 2017 o elevado nível de cumprimento dos exigentes Service Level Agreement (SLA) associados à expedição de documentos de
identificação.
4.4.4. Procurement
Sustentável

O elevado impacto da aquisição de bens e serviços na rendibilidade da INCM e
no retorno ao acionista, bem como as regras de grandes exigências e planeamento impostos pelo Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto
‑Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, têm conduzido a um esforço interno transversal na organização no sentido de consolidar os procedimentos anteriormente
aprovados e consagrados no Regulamento de Aquisições, em vigor desde 2015.
Além da adaptação de toda a documentação afeta à contratação, procedeu-se à
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centralização, desde 2012, do desenvolvimento da generalidade dos processos
de compras de bens, serviços e empreitadas.
Entre outros aspetos fundamentais na organização dos processos aquisitivos, no
Regulamento de Aquisições encontram-se estabelecidas orientações relativas à
forma como são planeados e desenvolvidos os processos na empresa, condição
essencial para assegurar o Compliance legal nesta matéria, bem como a obtenção de melhores condições de compra.
De entre os princípios orientadores, continuaram a ser destaques, em 2017, o
Plano Anual de Compras da empresa, a predominância da abertura à concorrência entre fornecedores, a prossecução de uma estratégia de desenvolvimento
sustentável e a segregação da função de compras dentro da INCM.
A predominância da abertura à concorrência entre fornecedores e a prossecução
de uma estratégia de desenvolvimento sustentável são os princípios orientadores
da estratégia de compras, a qual passou a incorporar conceitos consolidados de
segurança de informação, em consonância com os processos de certificação em
curso na empresa, com os seus estatutos e com o seu dever para com a sociedade.
Numa verdadeira perspetiva de sustentabilidade das compras realizadas pela
empresa, os cadernos de encargos para a aquisição de produtos e serviços incluem igualmente um conjunto de obrigações por parte do adjudicatário que
incluem:
› Cumprimento da legislação laboral portuguesa sobre saúde, higiene e segurança no Trabalho, não recorrendo a trabalho infantil, trabalho forçado ou praticar
qualquer forma de discriminação sobre os seus trabalhadores;
› Cumprimento da legislação ambiental portuguesa, melhorando continuamente
o seu desempenho e a utilização dos recursos naturais por forma a minimizar os
impactes negativos da sua atividade no meio ambiente.
Para assegurar a qualidade dos produtos e serviços adquiridos e garantir o cumprimento destas obrigações, a INCM retomou, em 2017, as auditorias a fornecedores. Foram efetuadas duas auditorias a fornecedores estrangeiros, as quais
incluíram aspetos ambientais. Foram ainda definidos os seguintes objetivos:
› Garantir o crescimento sustentado e a consolidação das categorias de compra
com critérios ambientais e de responsabilidade social;
› Intensificar e consolidar a análise dos impactes ambientais e preocupações de
responsabilidade social na cadeia de abastecimento da INCM.
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A diminuição do número de fornecedores exclusivos, obtendo ganhos com a
abertura à concorrência proporcionou melhorias que têm um efeito estrutural,
estratégia que tem vindo a estender-se progressivamente a mais categorias, destacando-se, em 2017, os resultados alcançados em categorias transversais como
a contratação de aluguer operacional de viaturas da frota afeta à empresa, bem
como noutras prestações de serviços e aquisições de bens diretamente ligados à
cadeia de valor, como chips para cartões inteligentes, software de encriptação de
dados e serviços conexos.
Outra vertente desta estratégia tem sido a consolidação dos processos em cada
novo ciclo contratual, o que garantiu a nova captação de poupanças em contratos cuja submissão à concorrência já ocorreu uma segunda ou terceira vez,
em que destacamos os filmes de policarbonato. Também na conceção de novos produtos como o novo Passaporte Eletrónico Português foram privilegiados
os processos concorrenciais, tendo sido possível captar poupanças em algumas
matérias-primas fundamentais na composição deste produto estratégico para a
INCM. Além da vertente económica, estes processos acrescentam valor à organização noutros domínios, considerando que a promoção de uma maior rotação
dos fornecedores ativos irá acarretar, a prazo, uma diminuição do risco inerente
à cadeia de aprovisionamento.
Numa outra perspetiva da sustentabilidade das compras, a INCM tem procurado,
sempre que possível e economicamente viável, favorecer fornecedores nacionais.
Não obstante, a INCM desenvolve a sua atividade em ambiente industrial sendo
que a maior parte dos seus fornecedores nas compras diretas se encontra fora
de Portugal e desenvolve as suas operações em segmentos de mercado muito
específicos, como os materiais com características de segurança, os quais são
incorporados nos produtos mais emblemáticos da empresa. Neste âmbito, continua a verificar-se que alguns concursos públicos abertos ficaram desertos ou
registaram um baixo número de concorrentes o que é sintoma da dissonância
entre as empresas que operam em ambiente industrial e os mercados públicos.
Estas demonstram uma considerável dificuldade de adaptação e resistência às
regras da contratação pública, o que é notório com especial incidência nos fornecedores estrangeiros. Não obstante esta realidade, continuou-se a registar um
esforço considerável da organização, com a empresa a conseguir celebrar novos
contratos em ambiente concorrencial em algumas categorias estratégicas tendo
sido alcançadas poupanças significativas. No que diz respeito às categorias de
compras indiretas serão semelhantes e transversais a outros organismos públicos ou do Setor Empresarial do Estado que desenvolvem a sua atividade de compras em ambiente de contratação pública.
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benefícios esperados em termos de recursos (humanos e financeiros) e de uma
maior agilidade no desenvolvimento dos projetos.
É de salientar, ainda, que em 2017, prosseguiu-se com a implementação do
projeto de Organização e Gestão da Manutenção Industrial, visando a otimização dos processos através da adoção de melhores práticas, assim como implementou-se o novo sistema de supervisão e controlo de tratamento de resíduos
de impressão Seiller e o sistema de gestão técnica centralizado (este último, além
da monitorização de consumos energéticos, permitiu a configuração de alarmes
que auxiliam na supervisão de equipamentos críticos).
No esforço reiterado de melhoria contínua e de aumento de valências, os
Laboratórios da INCM mantiveram a sua acreditação ISO 17025 para ensaios
de tintas e papel bem como a certificação CQM da MasterCard, tendo implementado também os ensaios de durabilidade a cartões poliméricos, conforme
previsto nos referenciais normativos adotados para o efeito. Como validação dos
resultados da implementação desta visão, continuaram em 2017 a ser realizados
ensaios para clientes externos para além do apoio técnico dado ao nível laboratorial às restantes áreas da empresa.
4.4.6. Certificação,
segurança e controlo

Neste âmbito, dá-se destaque, em 2017, à confirmação da certificação pela ISO
27001 no âmbito do processo da produção do cartão tacógrafo, após uma auditoria realizada em novembro e dezembro de 2016.
Por outro lado, foi também conquistado o alargamento do âmbito da certificação
ISO9001 às Contrastarias, passando a atividade da INCM a estar integralmente
certificada por esta norma.
Para além da manutenção e renovação de todas as certificações e acreditações
já antes conquistadas pela INCM, o ano de 2017 foi também aquele em que se
deram passos significativos com vista à operacionalização do Sistema de Gestão
de Produção Gráfica de Segurança, cuja certificação se almeja alcançar em 2018.
Ainda sobre este tema deram-se importantes passos e criaram-se condições para,
em 2018, se iniciar o projeto de Integração, Reengenharia e Desenvolvimento do
Sistema Integrado de Gestão, com uma duração estimada de dois anos, com o
propósito de fazer evoluir a INCM para um novo patamar de eficiência nas suas
operações, a par da indispensabilidade de fazer alterações significativas relacionadas com os referenciais normativos que já foram adotados ou importa passar a
respeitar. Em concreto impõem-se a breve trecho os desafios de transição das certificações para as novas versões das normas ISO 9001 (Qualidade) e ISO 14001
(Ambiente) e de conformidade com o Regulamento Geral de Proteção de Dados
(RGPD), aplicável diretamente no ordenamento jurídico português a partir de
25 de maio de 2018, bem como, ainda, essencialmente por razões de natureza comercial, a já referida necessidade de obtenção da certificação ISO 14298
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(Produção Gráfica de Segurança), no âmbito dos processos de produção e personalização de cartões de identificação nacional, passaportes, títulos de residência
e cartas de condução (para clientes nacionais e internacionais).
A INCM está convicta que o investimento na implementação com sucesso destas alterações ou dos novos normativos, a par da renovação dos restantes, são
cruciais para as suas atividades de negócio, a que não são alheias também as
pressões crescentes de eficiência sobre o Setor Empresarial do Estado.
Assim, a INCM propõe-se empreender uma transformação significativa e abrangente de todos os processos que suportam as suas atividades.
Adicionalmente, há a referir o início da implementação das iniciativas eleitas
para intervenções prioritárias do projeto de definição do novo Modelo de Custeio
da INCM, que teve como objetivo a definição e implementação de um modelo
de custeio único que conseguisse dar resposta e acompanhar objetivos de gestão sendo um denominador comum para toda a estrutura e áreas de negócio da
empresa, bem como aperfeiçoar alguns processos de planeamento e controlo e a
melhoria dos processos de gestão e registo de tempos.
Por sua vez, ao nível das práticas e instrumentos de gestão, o Plano de Redução
de Custos Operacionais da INCM foi revisto, o qual congrega um vasto conjunto
de medidas, de menor ou maior complexidade, de natureza muito variada e
com diversos níveis de impacto na estrutura de custos da organização que, no
seu conjunto e ao longo do tempo, têm vindo a conduzir progressivamente à
diminuição estrutural da despesa.
Este plano foi também acompanhado pelo Comité de Eficiência Interna (CEI)
para além dos normais trabalhos de acompanhamento à execução e investimentos prioritários para INCM, quer na modernização e evolução de equipamentos
existentes nas linhas produtivas, quer em investimentos de substituição. Um dos
focos deste comité desde a sua génese, e que se manterá para 2018, é a sua capacidade de agilizar e promover a execução financeira de investimento planeado,
com vista à implementação da estratégia definida.
Ao nível da auditoria interna, durante o ano de 2017, foram realizadas várias atividades, nas vertentes de avaliação do controlo interno, operacional e de gestão,
financeira e prevenção e deteção da fraude, com maior complexidade que as dos
anos anteriores.
Ainda neste escopo, foi elaborado e divulgado o Relatório Anual de Execução
do Plano de Gestão de Riscos da Corrupção e Infrações Conexas de 2016, bem
como o plano de 2017. Reforçaram-se ainda mecanismos de controlo e de monitorização, tendo sido revistos e divulgados, quer o Manual de Auditoria Interna,
quer a Carta de Auditoria.
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Por conseguinte, o portefólio conta com oito programas temáticos (fig. 14), cada
um com um âmbito definido e enquadrado numa ou mais tipologias de projetos
em curso na INCM. Em maior detalhe:
1. Certificação e Segurança INCM
Neste programa consideram-se todos os projetos e investimentos que dizem respeito à obtenção ou renovação de uma certificação ou de desenvolvimento de
projetos específicos ao nível da segurança para a INCM.
2. Conservação e Remodelação de Instalações de Apoio
Todos os projetos e investimentos que se destinam ao desenvolvimento de
obras para áreas comuns ou áreas administrativas, sem impacto nas áreas fabris.
Conservação de fachadas, melhoramentos de interiores e aumento de funcionalidade administrativa são os investimentos típicos neste programa.
3. Conservação e Remodelação de Instalações Industriais
Mesma natureza que os projetos e investimentos identificados no programa de
Conservação e Remodelação de Instalações de Apoio, mas exclusivamente para
áreas fabris. Desde melhoramentos ou novas instalações fabris são os projetos
que se incluem nestes programas temáticos.
4. Evolução e Modernização de Portefólio de Produtos
Este programa inclui projetos e investimentos que se destinam ao desenvolvimento de novos produtos ou serviços, numa ótica de satisfação da necessidade
de um cliente externo da INCM.
5. Evolução e Modernização de Processos Internos
Este programa visa projetos e investimentos que tenham como objetivo promover o aumento de eficiência interna, através da reengenharia de processos, aumento de equipamentos de controlo e ou sistemas de informação de suporte à
operação normal da INCM.
6. Otimização e Modernização de Parque Industrial
Os projetos e respetivos investimentos incluídos neste programa visam a aquisição de equipamentos fabris que permitam aumentar a cadeia de valor dos produtos existentes, ou potenciar o mais fácil desenvolvimento de produtos existentes,
acrescentando-lhe funcionalidades. Caso um novo produto seja incluído no portefólio, os equipamentos e outros investimentos necessários para o desenvolvimento desse produto são incluídos neste programa.

RELATÓRIO E contas 2017 O va or da segurança

página 89

7. Renovação de Parque Industrial e Tecnológico
Este programa agrupa todos os projetos de renovação de parque industrial e tecnológico com vista à substituição de equipamentos obsoletos, em fim de vida,
ou aqueles cujos custos de manutenção e de tempos de paragem produtiva obriguem à sua substituição.
8. II&D
Inserido dentro da estratégia da INCM para a temática da II&D, neste programa
T á
incluem-se todos os projetos de investigação e desenvolvimento, que tendencialmente corresponderão a 1 % do volume de negócios da INCM no ano económico
o
anterior.
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Por fim, e com o propósito de capitalizar a utilização de fundos comunitários,
importa dar nota de diversas ações que pretendem melhor rentabilizar os investimentos e o capital do acionista. Foram estudadas diversas oportunidades
da empresa obter benefícios fiscais ou cofinanciamento para os investimentos
efetuados (e a efetuar), nomeadamente a repetição da candidatura ao Sistema
de Incentivos Fiscais à II&D Empresarial (SIFIDE), com a apresentação de quatro novos projetos: Moc-ID, Truststamp, UniqueMark e Simulação Numérica de
Cunhagem, para além das candidaturas aos programas de financiamento H2020
e P2020, já referidos anteriormente. Espera-se que esta candidatura permita à
empresa obter créditos fiscais decorrentes da sua atividade de II&D superiores a
cento e cinquenta mil euros (em 2016 obtiveram-se cem mil euros).

4.4.8. Proteção
e Satisfação do Cliente

A INCM investiu na certificação do seu Sistema de Gestão de Segurança
da Informação (ISO 27001), concluída em 2016, e do Sistema de Gestão de
Produção Gráfica de Segurança (ISO 14298), com conclusão prevista para 2018,
estratégica para a prossecução da missão da INCM, garantindo a manutenção
da «segurança» e «confiança» como características distintivas da empresa.
Esta forte aposta por parte da INCM na proteção dos seus clientes e dos seus dados permitiu à empresa reforçar o seu posicionamento estratégico em mercados
de elevado valor acrescentado, assim como estar preparada para responder às
exigências do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados, em vigor a partir
de 25 de maio de 2018.
Em 2017, à semelhança dos anos anteriores, a empresa não recebeu qualquer reclamação relativa à violação de privacidade ou perda de dados dos seus clientes.
No que diz respeito à avaliação da reputação e satisfação de clientes, a INCM
definiu que a partir de 2016 estas passariam a ser realizadas de forma bianual,
em anos alternados. Até esse ano ambas as avaliações faziam parte do mesmo
processo — inquérito — realizado anualmente. A reputação era calculada a partir
de um conjunto de questões que diziam respeito à «Imagem», uma das dimensões subjacentes ao modelo ECSI (European Customer Satisfation Index) como
contribuindo para a variável satisfação de clientes.
A reputação era apenas avaliada junto de clientes, nacionais e estrangeiros, âmbito este que foi alargado a outras partes interessadas, incluindo agora os colaboradores da INCM no ativo e aposentados, fornecedores nacionais e estrangeiros,
concorrentes e outros parceiros. A partir de 2016 optou-se também apenas pelas
respostas online, excluindo-se as partes interessadas de quem não era conhecido
qualquer contacto de e-mail.
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Ava ação de reputação 2016

Partes interessadas
Clientes nacionais
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Índice de reputação 2016
7,5

Clientes estrangeiros

8,1

Clientes (global)

7,5

Colaboradores (global)

7,2

Fornecedores nacionais

8,5

Fornecedores estrangeiros

8,9

Fornecedores (global)

8,6

Outros parceiros (global)

8,3

Concorrentes (global)

7,4

Global INCM

7,5

Sem prejuízo da decisão de separar estas avaliações e de modo a responder diretamente ao objetivo estratégico traçado para 2017 de aprofundar a relação com
clientes e parceiros estratégicos, entendeu-se que seria imprescindível continuar
a realizar anualmente um inquérito de avaliação de satisfação especificamente
para os clientes estratégicos da INCM.
Os inquéritos de reputação e de satisfação aos clientes estratégicos foram enviados no início do ano de 2017, impelindo a análise e consequente implementação
de ações de melhoria para o 2.º trimestre do ano.
Foi igualmente iniciado em 2017 um estudo, ainda a decorrer, junto de clientes
estratégicos INCM, pretendendo-se uma maior proximidade entre a empresa e
os clientes mais significativos que assenta em inquéritos prévios para despiste
de questões sensíveis seguidos de entrevistas presenciais aprofundadas.
No final do ano de 2017, realizou-se um novo estudo de avaliação de satisfação
de clientes, optando-se por inquirir apenas clientes com morada de e-mail conhecida e sendo possível apenas a resposta online. Para além disso ofereceu-se
um donativo por cada resposta efetiva, tendo o valor apurado sido entregue à
instituição CAIS. Eventualmente, pelas razões apontadas conseguiu-se uma taxa
de resposta de 26 % em contraste com as taxas de resposta obtidas em estudos
anteriores (12 % em 2015).
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Os Coordenadores dos Contextos de Gestão monitorizam e promovem a identificação de riscos relativos aos seus contextos de gestão. A identificação, análise e
avaliação dos riscos é responsabilidade dos Gestores de Processo auxiliados pelos seus Monitores. A identificação do risco contempla a identificação do Dono
do Risco, responsável por assegurar a implementação dos controlos e monitorizar a eficácia dos mesmos.
Os principais objetivos para a Gestão de Riscos Corporativos são estabelecidos
em concordância com os objetivos estratégicos da INCM, através da definição
das categorias de risco que se desejam ver abordadas.
Quadro 11
Categor as da Gestão de R scos
Corporat vos
Estratégico
Governance

Modelo de negócio

Responsabilidade
Ambiental

Responsabilidade
Social

Corrupção e
Infrações Conexas

Inovação e
Desenvolvimento

Satisfação dos
Clientes e Parceiros

Concorrência e
Mercado

Reputação e
Imagem

Político e
Económico

Regulamentar

Investimento e
Projetos

Financeiro

Novos Produtos e
Internacionalização

Continuidade de
Negócio
Operacional
Processo

Recursos humanos

Perda e ou
Obsolescência

Eficácia e Eficiência

Cadeia de
Fornecimento

Tecnologia de
Informação

Danos Pessoais e
Materiais

Segurança da
Informação

Qualidade de
Produto/Serviço

Dependência de
Recursos

Desenvolvimento
de Competências

Limite de
Autoridade

Estratégicos — Governance
Responsabilidade Ambiental: risco relacionado com uma alteração no ambiente, adversa ou benéfica, resultante, total ou parcialmente, dos aspetos ambientais
da organização.
Responsabilidade Social: risco de uma decisão da INCM impactar, de forma
positiva ou negativa, o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da sociedade.

RELATÓRIO E contas 2017 O va or da segurança

página 97

Corrupção e Infrações Conexas: risco de prática de um qualquer ato ou a sua
omissão, seja lícito ou ilícito, contra o recebimento ou a promessa de uma qualquer compensação que não seja devida, para o próprio ou para terceiro.
Reputação e Imagem: risco da empresa não conseguir que as suas partes interessadas percecionem os seus valores e princípios, a qualidade e segurança dos
seus produtos e serviços, ou de ser prejudicada por perceções negativas quanto
a estes fatores.
Político e Económico: risco da atividade da empresa ou as suas decisões serem influenciadas ou condicionadas por decisões políticas e ou pela envolvente
económica.
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 empresa para
conduzir eficazmente o negócio. Risco da empresa não atuar em conformidade
com as políticas e regulamentos internos e externos.
Estratégicos — Modelo de Negócio
Inovação e Desenvolvimento: risco de perder vantagem competitiva por não
adotar práticas novas ou inovadoras. Risco associado com a implementação de
práticas não testadas ou implementadas.
Satisfação dos Clientes e Parceiros: risco dos processos de negócio não satisfazerem de modo consistente as expectativas do cliente e das parcerias estratégicas.
Concorrência e Mercado: risco de ações da concorrência que estabeleçam e
sustentem vantagens competitivas em relação à INCM ou aspetos associados às
necessidades de mercado que possam prejudicar a realização de negócios.
Investimento e Projetos: risco da gestão não possuir informação suficiente para
tomar decisões sobre investimentos a curto e a longo prazo tendo como consequência perdas de capacidade competitiva, comprometimento na qualidade e
segurança dos seus produtos/serviços ou na eficiência dos respetivos processos
produtivos.
Financeiro: risco de perdas financeiras associadas a uma má gestão de fundos
ou a variações de cotações de matérias-primas.
Novos Produtos e Internacionalização: risco da empresa desenvolver produtos/serviços que não respondem às necessidades dos clientes ao nível do
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serviço e preço ou, respondendo às necessidades dos clientes, não antecipam a
concorrência.
Continuidade de Negócio: risco da empresa 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.
Operacionais — Processo
Perda e ou Obsolescência: risco de excesso, obsolescência, ou perda (roubo,
quebras, ou deterioração) dos materiais ou equipamentos utilizados ou consumidos no processo de negócio.
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.
Cadeia de Fornecimento: risco de rutura e de custos elevados no fornecimento
de recursos chave para o processo produtivo ou atividade da empresa, e no fornecimento de produtos e serviços aos clientes ou parceiros estratégicos.
Tecnologia de Informação: risco do negócio associado ao uso, propriedade,
operação, o envolvimento, a influência, e a adoção de Tecnologias de Informação
na INCM.
Danos Pessoais e Materiais: risco da empresa incorrer em importantes responsabilidades potenciais por indemnizações, pelo não controlo dos aspetos de segurança dos seus colaboradores.
Segurança da Informação: risco de perda de confidencialidade, disponibilidade
e ou integridade da informação.
Qualidade de Produto/Serviço: risco dos clientes receberem produtos defeituosos ou serviços de má qualidade, ou inferiores às expectativas, podendo afetar de
modo significativo a reputação da empresa, vendas futuras e quota de mercado.
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.
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A identificação do risco consiste na identificação da causa e consequência do
evento que caracteriza o risco. Adicionalmente a identificação de risco contempla a identificação do Dono do Risco.
A análise do risco mede os riscos anteriormente identificados com recursos às
métricas de probabilidade e impacto. A análise de risco compreende ainda a categorização dos riscos identificados de acordo com o mapa de categorias definido anteriormente. A estimativa das métricas definidas é responsabilidade dos
Donos do Risco identificados na atividade anterior. A categorização de riscos é
responsabilidade do CRO.
A avaliação do risco consiste no processo de comparação dos resultados da análise do risco para determinar se o risco é aceitável ou tolerável consoante o nível
do risco estimado. O critério de risco baseia-se no nível de risco calculado através
da multiplicação da pontuação de probabilidade e impacto de acordo as escalas
definidas.
Fig. 19
Níve s de R sco

Nível do Risco
(Probabilidade x Impacto)

Critério de Risco

Muito Alto (20-25)

Ação imediata deve ser tomada de forma a reduzir o risco.

Alto (15-19)

Devem ser alocados esforços para reduzir o risco logo que possível.

Moderado (10-14)

Risco deve ser mitigado/potenciado. Eficácia dos controlos deve
ser monitorizada.

Baixo (5-9)

Risco pode ser aceite. Controlo do risco deve ser efetuado com
base numa análise custo/benefício.

Muito Baixo (1-4)

Risco não representa uma ameaça para a organização. Deve ser
monitorizado de forma a garantir que não se altera.

A avaliação do risco consiste na identificação dos controlos para os riscos não
aceitáveis. Um controlo pode tratar-se de um processo, política, dispositivo, prática ou outra ação que modifique o risco. Após a identificação dos controlos relevantes deve ser calculado o risco residual que consiste em estimar o nível do
risco após a implementação dos controlos. O nível do risco residual deve ser
calculado utilizando a mesma metodologia da análise de risco. A eficácia dos
controlos é medida através da comparação do risco inerente (risco sem controlos) com o risco residual.
O tratamento do risco consiste no planeamento e implementação dos controlos
identificados na atividade anterior. O planeamento dos controlos requer, pelo
menos, a descrição detalhada do que compreende o controlo, o responsável pela
implementação, a estimativa de custos, e a data prevista para a conclusão da
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implementação do controlo. A implementação do controlo deve ser verificada
periodicamente pelos Donos do Risco de forma a identificar o estado atual da
implementação, a data em que o controlo foi efetivamente implementado e a
revisão da análise de risco caso se justifique.
Se, após tratamento, o risco ainda apresentar um nível de risco alto então deve-se
identificar e implementar novo controlo. A informação aqui definida dos controlos a implementar consubstancia o Plano de Tratamento do Risco.
Para garantir que as partes interessadas entendem e conseguem utilizar a informação de risco, é essencial que as atividades de risco envolvam a comunicação
e consulta constante com essas partes. A comunicação é assegurada através da
produção de relatórios de riscos que devem incluir a informação possível e necessária, estruturada e apresentada de acordo com as preocupações e necessidades do destinatário.
A monitorização e revisão da gestão de riscos corporativos envolve a verificação,
periódica ou idealmente contínua, da informação de risco.
Importa referir que durante o ano de 2017, não só foi revista a Framework de
Gestão de Riscos Corporativos nos termos acima descritos, como também se
procedeu à sua operacionalização, concretizada num exercício transversal e holístico de identificação e avaliação dos riscos da atividade INCM, fomentando a
adoção generalizada de um pensamento baseado no risco.
De acordo com a metodologia, cada risco em si (e não cada contexto que os
agrupa) tem um nível de risco associado. Por conseguinte, a empresa tem um
número muito expressivo de riscos identificados. Refira-se, a título de exemplo,
o contexto de risco de Segurança de Informação, que, de acordo com a última
análise de risco realizada no final do ano de 2017, contém 251 riscos identificados
e 4 medidas de mitigação para os riscos considerados não aceitáveis, em função
da classificação de risco efetuada caso a caso, informação essa classificada com
o nível «confidencial», de acordo com as Políticas de Segurança de Informação
vigentes na empresa e pelas quais se encontra externamente certificada pela norma ISO/IEC 27001:2013.
Por fim, dois dos outputs do exercício de identificação, análise, avaliação e mitigação dos riscos são, ainda, o Plano de Gestão de Riscos da Corrupção e Infrações
Conexas, e o respetivo Relatório Anual de Execução, ambos disponíveis em https://incm.pt/portal/incm_gr.jsp.
A sua conceção segue a metodologia proposta pelo Conselho de Prevenção da
Corrupção e contemplou a identificação dos principais processos passíveis de
atos de corrupção, a descrição dos riscos potenciais e a avaliação dos controlos
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instituídos. O Plano é monitorado anualmente, incorporando os resultados das
auditorias efetuadas pela Direção de Auditoria Interna, e incorpora adicionalmente, os resultados da auscultação interna efetuada às diversas áreas da INCM.

4.5. Valor para
a Sociedade

A intervenção social e o reconhecimento que a mesma proporciona às empresas
junto da sociedade é um valor inestimável como garantia da sua afirmação na
sociedade, cada vez mais globalizada, e da sua longevidade nos mercados, cada
vez mais concorrenciais.
As empresas, muito mais que terem como primeiro objetivo a maximização (imediata) do lucro e a criação de valor para os seus acionistas, devem preocupar-se
com a criação de valor para todas as suas partes interessadas, como garantia da
sua subsistência a longo prazo. Esta nova visão é tanto mais importante quanto
a humanidade se encontra confrontada com a insustentabilidade do seu modelo de crescimento socioeconómico e começa a tomar consciência da necessidade de uma mudança de comportamento, como demonstram os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
Nos pontos que se seguem, serão descritas as principais atividades e as iniciativas mais relevantes da INCM, referentes ao ano de 2017, no âmbito dos tópicos
materiais identificados no eixo estratégico «Valor para a Sociedade».

4.5.1. Intervenção
Cultural e Social

A INCM, pese embora tenha tido sempre a preocupação de intervir em iniciativas de natureza social, nas áreas da cultura, serviço público e cidadania, só em
2017 compilou e aprovou um documento específico com as diferentes iniciativas
que se propunha realizar, num valor global anual corresponde a cerca de 1 % do
seu volume de negócios.
A empresa exerce um conjunto de atividades, em regime de concorrência de
mercado ou em exclusivo, muitas das quais com características de serviço público, que não podem ser desempenhadas e avaliadas tendo por base critérios
estritamente de natureza económico-financeiros.
A escolha das áreas de intervenção e dos projetos a apoiar encontram-se na interceção entre a missão da empresa, os seus valores e os eixos estratégicos sobre
os quais fundamenta a sua atividade e as necessidades ambientais e ou sociais
da comunidade. O foco na educação, cultura e cidadania deverá permanecer inalterado a longo prazo, de forma a permitir a identificação da INCM com a causa,
veículo fundamental para a criação da reputação da empresa.
Dever-se-á também ter especial atenção às camadas da população mais vulneráveis como dos cidadãos com necessidades especiais, os mais idosos e os mais
jovens.
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O Museu é membro do ICOM (The International Council of Museums) e da
FIDEM (International Art Medal Federation).
Ao longo do ano de 2017, o Museu participou nas seguintes exposições:
› Exposição «Padrões de Poder: Moedas de al-Andalus (séculos viii-xv)»:
primeira exposição do Museu Casa da Moeda (MCM) inaugurada a 16 de janeiro
após a abertura oficial do site do Museu. Foram expostas 148 moedas do espólio
e três peças cedidas pelo Museu Nacional de Arqueologia que contextualizaram o período arqueológico referido. Esteve patente até novembro de 2017 no
átrio principal da Casa da Moeda, encontrando-se exposta em formato digital no
MCM;
› Exposição «A Mulher na Medalha Portuguesa»: exposição de medalhas inaugurada a 1 de junho de 2017 no âmbito da celebração do Dia para a Igualdade
de Género da INCM. Estiveram expostas 62 medalhas e objetos artísticos no
corredor de acesso à zona fabril da CM até ao mês de outubro, estão também em
formato digital no MCM;
› Exposição «Coleção de Selos Clássicos ‘D. Luís I: fita curva e fita direita — 1866 a 1884’» — exposição organizada pela Fundação Portuguesa das
Comunicações (FPC) e pelos CTT — Correios de Portugal, no âmbito das comemorações do Dia Mundial dos Correios. Foram emprestados 26 cunhos de selos
«D. Luís I», entre punções e matrizes. A exposição foi inaugurada no edifício sede
da FPC a 9 de outubro de 2017 e vai ficar patente até 15 de março de 2018;
› Exposição «Da Ausência de Moeda à Moeda Virtual»: exposição de 9 moedas e de uma réplica de máquina de cunhar que, após assinatura de protocolo
de parceria, foram emprestadas no âmbito das comemorações dos 25 anos da
Unicâmbio. A exposição esteve patente no Centro Comercial Colombo entre os
dias 1 e 5 de novembro de 2017;
› Exposição «De Lisboa a Goa: Moedas do Império Português na Ásia
(séculos xvi-xviii»): exposição de 164 moedas pertencentes ao MCM, organizada após convite à participação no Colóquio Franco-Português que decorreu
na Fundação Oriente e que teve como tema «As moedas do Império Português
na Ásia do século xvi ao século xx». Inaugurada no dia 24 de novembro de 2017,
continua patente no átrio principal da CM;
› Exposição no Museu do Dinheiro: ao longo de 2017, manteve-se o empréstimo
de 15 peças do espólio do MCM 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;
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› Exposição «Comemorações do Cinquentenário do Código Civil Português
de 1966»: ao longo de 2017, manteve-se o empréstimo de duas medalhas
Comemorativas do Novo Código Civil 1966, que estiveram patentes no Espaço
Justiça, na Praça do Comércio. As peças encontram-se em exposição itinerante
realizada pelo Ministério da Justiça nos diversos tribunais e localidades do País,
estando prevista a continuação da sua itinerância.
Continua patente no Salão Nobre do edifício da Casa da Moeda uma exposição
permanente de moedas e medalhas.
Ainda no âmbito do Museu Casa da Moeda, serão de destacar as seguintes atividades ao longo de todo o ano:
› Inauguração e manutenção do site www.museucasadamoeda.pt;
› Produção de conteúdos, respetiva tradução e inserção na plataforma digital;
› Definição e produção de guiões para seis vídeos;
› Edição e produção do livro Princesas de Portugal, Rainhas da Europa, com a
chancela MCM;
› Produção de merchandising;
› Programação: base de dados e portal;
› Campanha de divulgação, relações públicas e relação com os média;
› Estabelecimento da rede social Facebook com incrementação de nova
campanha;
› Exposições físicas e digitais com apresentação de respetivos catálogos e
brochuras;
› Realização de visitas guiadas às exposições físicas;
› Apresentação do MCM em aula do 1.º ciclo no âmbito do serviço educativo;
› Identificação de peças para a 2.ª fase do registo fotográfico;
› Disponibilização online da Revista M;
› Preparação da Newsletter.
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A INCM/Museu representou a delegação portuguesa no interim meeting da
FIDEM, que se realizou entre os dias 10 a 13 de agosto de 2017, em Ottawa/
Canadá. Foram realizadas diversas atividades, entre as quais, as reuniões dos
conselhos executivos e consultivo, a reunião dos delegados de cada país representado e as visitas ao Museu Canadiense da Natureza (onde vai decorrer o próximo congresso), à Casa da Moeda Canadiana, ao Parlamento Canadiano e ao
Museu de História do Canadá. Em setembro de 2017, realizou-se a reunião de júri
da delegação portuguesa onde foram escolhidas 47 medalhas de 24 artistas que
vão estar representados na exposição internacional a inaugurar na abertura do
XXXV Congresso FIDEM.
No ano de 2017, a Biblioteca foi visitada por 880 leitores/utilizadores. Destes, 173
efetuaram consultas e 707 requereram serviços pagos através das fotocópias do
DR, autenticações e buscas de atos societários.
Foram catalogadas 110 obras que correspondem a 54 novos títulos, 56 ofertas,
totalizando 171 volumes.
Na sala da Biblioteca, realizaram-se ao longo do ano, 45 eventos que incluíram a
apresentação de livros, teatro, música, uma feira de livros, seminários e colóquios
internacionais, que contaram no total com cerca de 2075 presenças. Nestes eventos tivemos como parceiros institucionais e culturais, entre outros, o Ministério
da Presidência e da Modernização Administrativa, o Instituto Camões, o Instituto
de História Contemporânea da FCSH/UNL, a Universidade Aberta, o Teatro
D. Maria II, a Orquestra Metropolitana de Lisboa, a RTP3, o Bairro das Artes e a
Trienal de Arquitetura de Lisboa.
Ao longo do ano de 2017, o Arquivo Histórico foi visitado por 25 investigadores,
que consultaram as diferentes séries documentais, num total de 203 presenças/
pesquisas. Neste total inclui-se as pesquisas relacionadas com as Comemorações
dos 250 anos da IN. Em parceria com a Biblioteca Nacional de Portugal, Serviço
de Conservação das Coleções, foi restaurado o livro pertencente ao fundo Casa
da Moeda, série Conta do Tesoureiro, Livro de Receita e Despesa, 1523-1524,
n.º 832.
4.5.3. Impacto na
Comunidade

O maior destaque de 2017 vai para o Museu Casa da Moeda, um projeto de museologia digital que procura promover o conhecimento, o estudo e a conservação
de um importante património histórico e cultural, constituído por mais de 35 mil
moedas e 9 mil medalhas — uma das mais importantes coleções numismáticas e
medalhísticas do País — para além de diverso material bibliográfico e documental, conforme acima já apresentado.
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Seguidamente, e em jeito de conclusão, apresenta-se uma síntese dos principais
eventos ocorridos no ano de 2017:
› Apresentação, na Biblioteca da Imprensa Nacional, do Plano Editorial da INCM
para 2017, composto por cerca de 70 propostas, a publicar ao longo do ano, distribuídas por diversos temas e coleções;
› Apresentação do plano de Moedas Comemorativas 2017, na área fabril da Casa
da Moeda, dando a conhecer as temáticas, os autores e o design das moedas comemorativas, correntes e de coleção, a emitir ao longo do ano;
› Apresentação do Livro de Reclamações Online, pelo Ministro da Economia,
Manuel Caldeira Cabral, no dia 15 de março, Dia Mundial dos Direitos do
Consumidor;
› Participação da INCM na comemoração do Dia Mundial da Poesia/Tributo a
Mário Cesariny, com lugar no Centro Cultural de Belém (CCB), onde a empresa
teve um posto de venda com as suas edições;
› Participação da INCM na feira de livros novos e usados — Livros na
Reitoria — realizada nas arcadas da Reitoria da Universidade do Porto;
› A INCM recebeu uma comitiva de Timor-Leste liderada por Constâncio Pinto,
Ministro do Comércio, Indústria e Ambiente daquele país, que teve oportunidade de visitar a área gráfica de segurança no edifício da Casa da Moeda;
› Promoção de um workshop de escrita criativa para crianças e jovens, orientado por Alexandra Baião, tendo como ponto de partida o livro José Saramago
Homem-Rio, com texto de Inês Fonseca Santos e ilustrações de João Maio
Pinto, na exposição «Grandes Vidas Portuguesas», na Biblioteca Municipal José
Saramago, em Odemira;
› A INCM e o INTIC (Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e
Comunicação), de Moçambique, assinaram um protocolo de colaboração, visando a aquisição ou melhoria de competências neste país ao nível da gestão e desenvolvimento de projetos nas áreas da preparação, produção e personalização
de documentos de identificação e de outros suportes gráficos de segurança;
› Realização de sessões do Seminário Permanente de Estudos Globais na
Biblioteca da Imprensa Nacional;
› A Biblioteca da Imprensa Nacional acolheu a Conferência Internacional
do European Union Liaison Committee of Historians (Comité de Ligação de
Historiadores da União Europeia), subordinada ao tema «Origins, implementation and funding of European policies from the Schuman Plan to Maastricht»;
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› Participação no evento «Dias da Música», no Centro Cultural de Belém, onde
várias novidades editoriais e livros na temática «música» estiveram patentes ao
público;
› A INCM recebeu uma comitiva do Smart Zambia Institute, instituto responsável pela gestão do processo de eGov na Zâmbia;
› Distinção com uma menção especial do Prémio Nacional de Ilustração a Tiago
Albuquerque e Nádia Albuquerque pelo trabalho realizado no livro infanto-juvenil «Sou o Lince-Ibérico», uma edição Museu Casa da Moeda, em parceria com a
editora Pato Lógico;
› Inauguração da exposição de medalhas «A Mulher na Medalha Portuguesa»,
a assinalar o Dia da Igualdade de Género na INCM, dia 1 de junho, conjuntamente com a representação, no átrio das oficinas, da peça de teatro Os brincos à
Ronaldo e Outras Histórias, um espetáculo bem-disposto, rápido e intenso;
› Participação com edições da Imprensa Nacional em várias feiras do livro do
País (Feira do Livro de Lisboa, Feira do Livro do Serralves em Festa, Feira Cultural
de Coimbra), dando também a conhecer a nova marca Imprensa Nacional, que
passou a identificar as edições da INCM, aproveitando os momentos de grande
proximidade com o público proporcionados por estas feiras;
› Inclusão no Plano Nacional de Leitura de 10 novos títulos editados pela INCM
na sua lista de obras recomendadas;
› Apresentação do livro A Cara da Moeda, que conta as «histórias» por detrás das
moedas comemorativas de 2016, na Loja INCM da Rua de D. Filipa de Vilhena,
em Lisboa;
› Apresentação da moeda corrente comemorativa «150 Anos da Segurança
Pública», no Salão Nobre da Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública
(PSP), em Lisboa;
› Comemoração dos 20 Anos do Diário da República Eletrónico, na Biblioteca da
Imprensa Nacional, onde teve lugar uma sessão evocativa e a apresentação do
livro O Essencial sobre o Diário da República, de Guilherme d’Oliveira Martins;
› Lançamento da 3.ª edição do Prémio INCM/Vasco Graça Moura, dedicada à
tradução inédita de obras (no domínio público) para a língua portuguesa;
› Participação na Feira do Livro do Porto, nos Jardins do Palácio de Cristal;
› Receção de uma comitiva de Cabo Verde liderada por Dr. Fernando Elisio
Freire, Ministro dos Assuntos Parlamentares e, da Presidência do Conselho de
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Ministros e do Desporto e por Dr. Miguel Hochimi Semedo, administrador executivo da Imprensa Nacional de Cabo Verde (INCV);
› Participação na 3.ª edição do Mercado do Livro França Borges, local de encontro de culturas à volta dos livros, das histórias e dos escritores, no Jardim do
Príncipe Real, em Lisboa;
› Apresentação do livro Almada Negreiros — um percurso possível, um guia temático da presença de Almada Negreiros na cidade de Lisboa, na Biblioteca da
Imprensa Nacional, integrada no programa da 8.ª edição do Bairro das Artes;
› Realização, em Díli, de cerimónia simbólica de entrega de livros doados pela
INCM a diversas instituições de Timor-Leste;
› Realização, na Biblioteca da Imprensa Nacional, da sessão XI do Seminário
Permanente de Estudos Globais;
› Apresentação, na Biblioteca da Imprensa Nacional, do livro Trilogia do Olhar,
volume de teatro da autoria de José Gardeazabal, o mais recente título da
«Biblioteca de Autores Portugueses»;
› Realização, na Biblioteca da Imprensa Nacional, do concerto de música de câmara Sonatas de Rossini, com peças de Gioachino Rossini, interpretadas por solistas da Orquestra Metropolitana de Lisboa;
› Apresentação, na Biblioteca da Imprensa Nacional, da obra Eça de
Queiroz — Uma Biografia, de Alfredo Campos Matos;
› Lançamento do livro Cinzento e Dourado — Raul Brandão em Foco nos 150 Anos
do Seu Nascimento, de Vasco Rosa, na Biblioteca Nacional de Portugal;
› Apresentação, na Galeria Municipal do Banco de Portugal, da moeda de coleção comemorativa «O Futuro», que resultou do concurso «Desenhar a Moeda»,
dirigido aos jovens do 2.º e do 3.º ciclos do ensino básico de Setúbal;
› Leitura de poesia de Camilo Pessanha por Lia Gama e Jorge Silva Melo, na
Biblioteca da Imprensa Nacional;
› O Museu Casa da Moeda e o Livro de Reclamações em formato eletrónico foram identificados como dois bons exemplos de transformação digital no estudo
«A Economia Digital em Portugal 2017», promovido pela Associação Portuguesa
para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC);

página 112

INCM mprensa nac ona casa da moeda

› Atribuição do Prémio INCM/Vasco Graça Moura a João Pedro do Carmo Rosa
Mendes Ferrão, com a tradução de Rimas, da autoria do pintor, escultor, arquiteto
e poeta quinhentista italiano Buonarroti;
› Inauguração da exposição «De Lisboa a Goa: Moedas do Império Português na
Ásia (séculos xvi-xviii)», do Museu Casa da Moeda, patente no átrio da Casa da
Moeda até maio de 2018;
› Participação no XII Encontro de Imprensas Oficiais de Língua Portuguesa
(IOLP), acolhido pela Imprensa Nacional de Cabo Verde (INCV) na Cidade da
Praia, em Cabo Verde;
› Atribuição do Prémio Literário INCM/Eugénio Lisboa, ao vencedor da 1.ª edição o moçambicano Pedro Pereira Lopes (Zambézia, 1987), com o texto «Gente
Grave», que contempla a edição da obra premiada e a atribuição do valor monetário de 5 mil euros;
› Apresentação da moeda «Carlos Lopes», integrada série de moedas de coleção comemorativas «Ídolos do Desporto», que homenageia o primeiro campeão
olímpico português, Carlos Lopes, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa;
› A INCM e a INACEP (Imprensa Nacional da Guiné-Bissau) assinaram um protocolo de colaboração que visa a aquisição ou melhoria de competências da empresa guineense em diversas áreas da sua atividade, designadamente na edição,
submissão e receção de atos e publicação do diário oficial e na conceção, produção e personalização de vários produtos gráficos, tais como livros, impressos,
documentos de identificação ou selos, entre outros;
› Realização da Sessão XIII do Seminário Permanente de Estudos Globais, com
a participação de Manuel de Novaes Cabral, Presidente do Instituto dos Vinhos
do Douro e do Porto, na Biblioteca da Imprensa Nacional;
› Leitura da poesia de Fernando Lemos por Jorge Silva Melo, na Biblioteca da
Imprensa Nacional;
› A INCM associou-se ao programa Empresa Promotora da Língua Portuguesa
(EPLP), do Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., que visa promover a língua portuguesa no estrangeiro através de bolsas de estudo e investigação;
› Criação do novo Prémio Literário Arnaldo França, que irá distinguir anualmente autores cabo-verdianos, em parceria com a Imprensa Nacional de Cabo Verde
(INCV);
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médias e rácios apresentados abaixo levou em consideração toda a remuneração
recebida pelos colaboradores.
Quadro 12
Remuneração por categor a
prof ss ona e género
Categorias profissionais

Chefias

4.6.3. Formação e Avaliação

Mulheres
média da
remuneração
recebida

Homens
média da
remuneração
recebida

Rácio

2 940 €

2 915 €

1,01

Técnicos

2 120 €

2 147 €

0,99

Produção e vendas

1 290 €

1 324 €

0,97

Administrativos e apoio

1 314 €

1 275 €

1,03

Em 2017 verificou-se uma forte aposta na valorização dos colaboradores, tendo
sido realizadas perto de 18.000 horas de formação. Este valor corresponde a um
aumento de 60 % relativamente ao ano anterior, pese embora o facto de, em 2016,
terem ocorrido diversas situações que contribuíram para um menor volume de
formação aos colaboradores.
Os resultados de 2017 ficam a dever-se à entrada em funcionamento da plataforma de e-learning da INCM e à continuidade da aposta em ações de formação
no âmbito da segurança e higiene no trabalho, fruto da preocupação na melhoria
permanente das condições de saúde e segurança dos colaboradores, com o objetivo de minimizar riscos e de prevenir acidentes.

Quadro 13
Méd a de horas de formação por
categor a prof ss ona e género

Média de horas de formação
Técnicos

Produção e vendas

Administrativos e apoio

Chefia

Total

2015

2016

2017

Homens

45

17

26

Mulheres

40

30

31

Homens

29

8

19

Mulheres

33

13

31

Homens

22

14

19

Mulheres

37

23

33

Homens

42

34

31

Mulheres

49

30

50

Homens

31

14

22

Mulheres

37

21

34

A evolução nas carreiras profissionais com patamares e condições de progressão
estabelecidas no Acordo de Empresa manteve-se suspensa em 2017, por força da
Lei do Orçamento do Estado, situação que perdura desde 2011.
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Em 2017, não foram ainda realizadas avaliações de desempenho dos colaboradores, mas entrou em pleno funcionamento o novo modelo de avaliação de desempenho da empresa com a contratualização individual dos objetivos e competências a
prosseguir e desenvolver durante o ano de 2017, após a consolidação da formação
de avaliadores efetuada em 2016. Assim, apenas em 2018 será feita a avaliação do
desempenho alcançado pelos colaboradores no decorrer do ano em referência.
No decorrer do ano foram ainda concretizadas melhorias às sessões de acolhimento e integração de novos colaboradores, promovendo-se o alargamento da sua
abrangência, passando a incluir temporários e estagiários, aos quais foram disponibilizadas informações gerais e notas sobre os procedimentos internos da INCM.
4.6.4. Saúde e Segurança
no Trabalho

A grande aposta da INCM na área de segurança e saúde no trabalho é, sem dúvida, a promoção de uma cultura de segurança como garantia efetiva da redução
do número e gravidade dos acidentes de trabalho, bem como de eventuais doenças profissionais.
Esta aposta é a razão do número de horas de formação que têm vindo a ser dadas nesta temática, bem como a razão de assinalar datas específicas como o Dia
Nacional de Prevenção e Segurança no Trabalho com um conjunto de atividades
de cariz informativo e formativo.
No ano de 2017, foi ainda realizado um estudo de avaliação de campos eletromagnéticos do Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), bem como um estudo
de avaliação da qualidade do ar interior (QAI), tendo ambos os resultados revelado a adequação das condições.

Quadro 14
nd cadores de Saúde e Segurança
no Traba ho
Operações Lisboa
Homens
Número de acidentes de trabalho (AT)
Número de dias perdidos com AT

Mulheres

Outras operações
Homens

Mulheres

2017

2016

2015

Total

Total

Total

29

7

4

3

43

41

32

464

61

36

3

564

660

785

Número de doenças profissionais

2

1

0

0

3

2

1

Número de óbitos

0

0

0

0

0

0

0

Taxa de absentismo (1)

5,7 %

5,1 %

6,75 %

9,5 %

5,75 %

6,0 %

5,6 %

Taxa de frequência (2)

55

18

94

51

42

40

32

Taxa de gravidade ( )

879

156

845

51

552

659

773

3

( ) Taxa de absentismo = número de horas de trabalho perdidas / potencial máximo anual. Nas horas perdidas não foram contabilizadas as
ausências autorizadas, tais como as férias ou licenças de parentalidade, entre outras.
(2) Taxa de frequência = (número acidentes com baixa / número horas efetivamente trabalhadas) x 1.000.000.
(3) Taxa de Gravidade = (número dias perdidos / número horas efetivamente trabalhadas) x 1.000.000.
1
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A INCM possui ainda um subsistema complementar de saúde, privilegiando a
vertente preventiva, através da educação para a saúde e da campanha de vacinação contra a gripe sazonal.
À semelhança de anos anteriores, realizou-se em maio o «Dia do Desafio Ser
Saudável», no qual se incluem diversas iniciativas que pretendem incentivar os
colaboradores a adquirirem hábitos de vida saudável, quer através da prática de
exercício físico, quer pela opção por uma alimentação saudável.
4.6.5. Benefícios

Numa aposta clara em promover a conciliação entre a vida pessoal, familiar e
profissional, a INCM tem vindo a colocar diversos benefícios à disposição de
todos os colaboradores com vínculo permanente com a empresa.
Entre estes benefícios contam-se:
› Protocolos com entidades que permitem a aquisição de bens e serviços em condições preferenciais de atendimento e de preço destinados aos colaboradores e
seus familiares;
› Disponibilização de refeições os refeitórios da empresa — em 2017, foram servidas mais de 143 000 refeições;
› Realização de programas de ocupação de tempos livres (OTL) nas férias letivas
de verão para os descendentes dos colaboradores e que continuaram a constituir-se como uma alternativa fiável e económica — em 2017, participaram nesta
iniciativa 162 crianças;
› Atribuição de subsídio destinado a apoiar a aquisição de livros escolares dos
descendentes — em 2017, foram concedidos 398 subsídios.
A INCM continuou a dar destaque a duas ocasiões importantes na vida dos seus
colaboradores: o nascimento dos filhos e a passagem à reforma ou aposentação.
Para assinalar esses momentos a empresa ofereceu 23 Kit Bebé aos colaboradores que foram pais e a administração realizou almoços com todos os que passaram à reforma, de modo a expressar o seu apreço pelos anos e esforço que
dedicaram à empresa, e oferecendo-lhes um produto da INCM como lembrança.

4.7. Valor para o Ambiente

Certificada desde 2008 pela norma ISO 14001, há muito que a INCM compreendeu o papel de uma boa gestão dos recursos naturais enquanto pilar do seu
crescimento económico e da sua rendibilidade. A regular monitorização e comunicação dos descritores ambientais mais relevantes tem permitido à empresa
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4.8. Tabela GRI
CONTEÚDOS GERAIS

INDICADOR

LOCALIZAÇÃO

NORMA GRI
GRI 102: Conteúdos
Gerais 2016

Perfil Organizacional
102-1 Nome da organização

Pág. 9

102-2 Atividades, marcas, produtos e serviços

Págs. 57-73

102-3 Localização da sede

Pág. 13

102-4 Localização das operações

Operações da INCM:
2 Edifícios fabris: Lisboa;
2 Edifícios de serviços: Porto e Gondomar;
1 Armazém: Lisboa;
3 Lojas: Porto, Lisboa e Coimbra.

102-5 Tipo e natureza jurídica da propriedade

Pág. 13

102-6 Mercados servidos

Págs. 57-73

102-7 Dimensão da organização

Págs. 57, 58, 63, 68, 71, 113, 202

102-8 Informação sobre colaboradores e outros
trabalhadores

Págs. 113, 114

102-9 Cadeia de fornecedores

Págs. 71-81

102-10 Alterações significativas na organização ou na
sua cadeia de fornecedores

Págs. 40-43

102-11 Abordagem ao princípio da precaução

Pág. 121

102-12 Iniciativas externas

Apoio aos projetos Cartão Solidário, Cais, Raríssimas,
AMI (Assistência Médica Internacional), União
Humanitária dos Doentes com Cancro e a Liga
Portuguesa Contra o Cancro.

Participação em associações

FIDEM (Federação Internacional de Medalhas) |
Membro da Comissão Executiva.
MDWG (Mint Directores Working Group) |
Participação em grupo de trabalho.
IOLP (Imprensas Oficiais de Língua Portuguesa) |
Membro fundador.
ELI (European Legislation Identify) | Participante no
grupo.
E-sender | Participação em grupo de trabalho de
contratação pública.
REDBOA (Rede de Boletins Oficiais Americanos) |
Membro observador.

Estratégia
102-14 Declaração da administração

Pág. 5

102-15 Principais impactos, riscos e oportunidades

Págs. 35, 92-102

Ética e Integridade
102-16 Valores, princípios, padrões e normas de
conduta

Págs. 15, 114-115

RELATÓRIO E contas 2017 O va or da segurança

CONTEÚDOS GERAIS

página 129

INDICADOR

LOCALIZAÇÃO

102-17 Mecanismos para aconselhamento e
preocupações sobre ética

Qualquer questão relacionada com o Código de
Ética, bem como os pedidos de esclarecimento ou
as denúncias devem ser comunicados para o e-mail:
etica@incm.pt

Governação
102-18 Estrutura de governação

Págs. 46-48

Envolvimento com as partes interessadas
102-40 Lista de grupos das partes interessadas

Págs. 55-56

102-41 Acordos de contratação coletiva

Pág. 113

102-42 Identificação e seleção das partes interessadas Págs. 54-55
102-43 Abordagem ao envolvimento das partes
interessadas

Pág. 56

102-44 Principais questões e preocupações
identificadas

Págs. 53-54

Práticas de relato
102-45 Entidades incluídas nas demonstrações
financeiras consolidadas

Pág. 9

102-46 Definição do conteúdo do relatório e limites
dos tópicos

Págs. 53-54

102-47 Lista de tópicos materiais

Pág. 54

102-48 Reformulação de informações

Nada a reportar.

102-49 Alterações no relato

Pág. 54

102-50 Período coberto pelo relatório

1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017.

102-51 Data do relatório anterior mais recente

Março de 2016.

102-52 Ciclo de publicação

Anual

102-53 Contactos para questões sobre o relatório

Pág. 11

102-54 Declaração de conformidade com as Normas
GRI

Pág. 9

102-55 Índice GRI

Págs. 128-137

102-56 Verificação externa

Não foi solicitada a verificação externa da
informação de sustentabilidade constante deste
documento.
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QUADRO 15
GR
CONTEÚDOS ESPECÍFICOS

LOCALIZAÇÃO/ RESPOSTA

INDICADOR
Desempenho Económico
Desempenho Económico
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Associação aos tópicos materiais «Desenvolvimento
e internacionalização da atividade», «Inovação,
Investigação e Desenvolvimento«, «Logística»,
«Manutenção, Engenharia e Laboratórios»,
«Certificação, Segurança e Controlo« e «Portfólio de
Programas e Projetos e Portefólio de Investimentos».
Págs. 53-54, 57-73, 73-76 e 76-77, 81-82, 82-85 e 85-90

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Págs. 57-73, 73-76, 76-77, 81-82, 82-85 e 85-90

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

A INCM realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico. Para
avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda
com o feedback dos nossos stakeholders, análise de
benchmarking e, sempre que disponíveis, com ratings
externos de desempenho.

GRI 201: Desempenho 201-1 Valor económico direto gerado e distribuído
Económico 2016
201-4 Apoios financeiros recebidos do Governo.

Pág. 57
Desde o ano de 2013 que a INCM não requer
financiamento e não recebe quaisquer indemnizações
compensatórias por parte do Estado.

Impactos Económicos Indiretos
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016

GRI 203: Impactos
Económicos Indiretos
2016

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Associação aos tópicos materiais «Intervenção
Cultural e Social», «Museu e Biblioteca» e «Impacto na
Comunidade».
Págs. 53-54, 102-103, 103-106 e 106-113

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Págs. 102-103, 103-106 e 106-113

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

A INCM realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico. Para
avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda
com o feedback dos nossos stakeholders, análise de
benchmarking e, sempre que disponíveis, com ratings
externos de desempenho.

203-1 Investimentos em infraestruturas e serviços
assegurados

Págs. 102-103, 103-106 e 106-113

203-2 Impactos económicos indiretos significativos

Págs. 102-103, 103-106 e 106-113

Práticas de Compras/Abastecimento
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Associação ao tópico material «Procurement
Sustentável».
Págs. 53-54 e 77-81

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Págs. 77-81

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

A INCM realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico. Para
avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda
com o feedback dos nossos stakeholders, análise de
benchmarking e, sempre que disponíveis, com ratings
externos de desempenho.

RELATÓRIO e contas 2017 O va or da segurança

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
GRI 204: Práticas
de Compras/Abastecimento 2016
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LOCALIZAÇÃO/ RESPOSTA

204-1 Proporção de despesas com fornecedores locais Pág. 81

Anticorrupção
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016

GRI 205:
Anticorrupção 2016

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Tópico de resposta obrigatória por via do Decreto-Lei
n.º 89/2017.
Pág. 164

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 164.

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

A INCM realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico. Para
avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda
com o feedback dos nossos stakeholders, análise de
benchmarking e, sempre que disponíveis, com ratings
externos de desempenho.

205-1 Operações submetidas a avaliação de riscos de
corrupção

Nada a assinalar.

205-2 Comunicação e formação em políticas e
procedimentos de combate à corrupção

O Compliance efetuou o alerta jurídico sobre a Lei
n.º 83/2017, de 18 de agosto, que estabelece medidas
de combate ao branqueamento de capitais e ao
terrorismo.

205-3 Casos confirmados de corrupção e medidas
tomadas

Nada a assinalar.

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Págs. 53-54 e 92-102

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Págs. 92-102

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

A INCM realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico. Para
avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda
com o feedback dos nossos stakeholders, análise de
benchmarking e, sempre que disponíveis, com ratings
externos de desempenho.

Gestão do Risco
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016

Desempenho Ambiental
Materiais
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016

GRI 301: Materiais
2016

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Associação ao tópico material «Matérias-Primas».
Págs. 53-54e 126

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 126

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

A INCM realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico. Para
avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda
com o feedback dos nossos stakeholders, análise de
benchmarking e, sempre que disponíveis, com ratings
externos de desempenho.

301-1 Consumo total de materiais usados por peso ou
volume

Pág. 126

301-2 Utilização de materiais reciclados

Pág. 126

página 132

INCM mprensa nac ona casa da moeda

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS

LOCALIZAÇÃO/ RESPOSTA

Energia
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016

GRI 302: Energia
2016

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Associação ao tópico material «Energia».
Págs. 53-54 e 121-122

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Págs. 121-122

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

A INCM realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico. Para
avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda
com o feedback dos nossos stakeholders, análise de
benchmarking e, sempre que disponíveis, com ratings
externos de desempenho.

302-1 Consumo de energia dentro da organização

Págs. 121-122

302-4 Redução do consumo de energia

Pág. 122

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Associação ao tópico material «Água».
Págs. 53-54e 124

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Pág. 124

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

A INCM realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico. Para
avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda
com o feedback dos nossos stakeholders, análise de
benchmarking e, sempre que disponíveis, com ratings
externos de desempenho.

303-1 Consumo total de água, por fonte

Pág. 124

303-3 Água reciclada e reutilizada

Pág. 124

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Associação ao tópico material «Emissões».
Págs. 53-54 e 122-124

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Págs. 122-124

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

A INCM realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico. Para
avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda
com o feedback dos nossos stakeholders, análise de
benchmarking e, sempre que disponíveis, com ratings
externos de desempenho.

305-1 Emissões diretas de GEE (Scope 1)

Págs. 122-124

Água
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016

GRI 303: Água 2016
Emissões
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016

GRI 305: Emissões
2016

305-2 Emissões energéticas indiretas de GEE (Scope 2) Págs. 122-124
305-5 Redução de emissões de GEE

Pág. 123

305-6 Emissões de substâncias que empobrecem a
camada de ozono (ODS)

Pág. 123

305-7 Emissões de óxidos de nitrogénio (NOx),
óxidos de enxofre (SOx) e outras emissões
atmosféricas significativas

Págs. 123-124

RELATÓRIO E contas 2017 O va or da segurança

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
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LOCALIZAÇÃO/ RESPOSTA

Efluentes e Resíduos
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016

GRI 306: Efluentes e
Resíduos 2016

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Associação ao tópico material «Resíduos».
Págs. 53-54 e 126-127

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Págs. 126-127

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

A INCM realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico. Para
avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda
com o feedback dos nossos stakeholders, análise de
benchmarking e, sempre que disponíveis, com ratings
externos de desempenho.

306-1 Descarga total de água, por qualidade e destino

Pág. 124

306-2 Resíduos por tipologia e método de tratamento

Págs. 126-127

306-3 Derrames significativos

Tem ocorrido, nas várias instalações, pequenos
derrames, não significativos, prontamente controlados
com os meios existentes.

Avaliação Ambiental de Fornecedores
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016

GRI 308: Avaliação
Ambiental de
Fornecedores 2016

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Associação ao tópico material «Procurement
Sustentável».
Págs. 53-54 e 71-81

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Págs. 71-81

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

A INCM realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico. Para
avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda
com o feedback dos nossos stakeholders, análise de
benchmarking e, sempre que disponíveis, com ratings
externos de desempenho.

308-1 Novos fornecedores selecionados com base em
critérios ambientais

Págs. 78-79

308-2 Impactes ambientais negativos na cadeia de
fornecedores e ações tomadas

Nada a assinalar.

Desempenho Social
Segurança e Saúde no Trabalho
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Associação ao tópico material «Saúde e Segurança no
Trabalho».
Págs. 53-54 e 119-120

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Págs. 119-120

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

A INCM realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico. Para
avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda
com o feedback dos nossos stakeholders, análise de
benchmarking e, sempre que disponíveis, com ratings
externos de desempenho.
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CONTEÚDOS ESPECÍFICOS

LOCALIZAÇÃO/ RESPOSTA

GRI 403: Segurança
e Saúde no Trabalho
2016

403-2 Tipos e taxas de lesões, doenças ocupacionais,
dias perdidos, absentismo e número de óbitos
relacionados com o trabalho

Pág. 119

403-3 Trabalhadores com elevado risco ou incidência
de doenças ocupacionais

Pág. 119

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Associação ao tópico material «Formação e Avaliação».
Págs. 53-54 e 118-119

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Págs. 118-119

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

A INCM realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico. Para
avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda
com o feedback dos nossos stakeholders, análise de
benchmarking e, sempre que disponíveis, com ratings
externos de desempenho.

404-1 Média anual de horas de formação anual por
colaborador

Pág. 118

404-2 Programas para desenvolvimento de
competências e gestão do fim da carreira

Págs. 118-119, 248

404-3 Percentagem de colaboradores que
recebem regularmente analises de desempenho e
desenvolvimento de carreira

Pág. 119

Formação e Educação
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016

GRI 404: Formação e
Educação 2016

Diversidade e Igualdade de Oportunidades
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016

GRI 405: Diversidade
e Igualdade de
Oportunidades 2016

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Associação ao tópico material «Igualdade e
Diversidade».
Págs. 53-54 e 114-118

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Págs. 114-118

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

A INCM realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico. Para
avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda
com o feedback dos nossos stakeholders, análise de
benchmarking e, sempre que disponíveis, com ratings
externos de desempenho.

405-1 Diversidade nos órgãos de governação e
colaboradores

Págs. 115-117

405-2 Rácio do salário e remuneração entre homens
e mulheres

Pág. 118

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Associação ao tópico material «Igualdade e
Diversidade».
Págs. 54-55 e 114-118

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Págs. 114-118

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

A INCM realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico. Para
avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda
com o feedback dos nossos stakeholders, análise de
benchmarking e, sempre que disponíveis, com ratings
externos de desempenho.

Não Discriminação
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016

RELATÓRIO E contas 2017 O va or da segurança
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CONTEÚDOS ESPECÍFICOS

LOCALIZAÇÃO/ RESPOSTA

GRI 406: Não
Discriminação 2016

Nada a assinalar.

406-1 Incidentes de discriminação e medidas
corretivas tomadas

Liberdade de Associação e Negociação Coletiva
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016

GRI 407: Liberdade
de Associação e
Negociação Coletiva
2016

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Associação ao tópico material «Procurement
Sustentável».
Págs. 53-54 e 77-81

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Págs. 77-81

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

A INCM realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico. Para
avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda
com o feedback dos nossos stakeholders, análise de
benchmarking e, sempre que disponíveis, com ratings
externos de desempenho.

407-1 Operações e fornecedores em que a liberdade
de associação e negociação coletiva possa estar em
risco

O risco em causa não foi identificado em qualquer
operação ou fornecedor.
Nos seus cadernos de encargos para a aquisição de
produtos e serviço a INCM inclui um conjunto de
obrigações por parte dos adjudicatários que visam
prevenir este risco.

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Associação ao tópico material «Procurement
Sustentável».
Págs. 53-54 e 77-81

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Págs. 77-81

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

A INCM realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico. Para
avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda
com o feedback dos nossos stakeholders, análise de
benchmarking e, sempre que disponíveis, com ratings
externos de desempenho.

408-1 Operações e fornecedores em se verifique um
risco significativo de incidentes de trabalho infantil

O risco em causa não foi identificado em qualquer
operação ou fornecedor.
Nos seus cadernos de encargos para a aquisição de
produtos e serviço a INCM inclui um conjunto de
obrigações por parte dos adjudicatários que visam
prevenir este risco.

Trabalho Infantil
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016

GRI 408: Trabalho
Infantil 2016

Trabalho Forçado ou Escravo
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Associação ao tópico material «Procurement
Sustentável».
Págs. 53-54 e 77-81

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Págs. 77-81

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

A INCM realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico. Para
avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda
com o feedback dos nossos stakeholders, análise de
benchmarking e, sempre que disponíveis, com ratings
externos de desempenho.
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CONTEÚDOS ESPECÍFICOS

LOCALIZAÇÃO/ RESPOSTA

GRI 409: Trabalho
Forçado ou Escravo
2016

409-1 Operações e fornecedores em se verifique um
risco significativo de incidentes de trabalho escravo
ou forçado

O risco em causa não foi identificado em qualquer
operação ou fornecedor.
Nos seus cadernos de encargos para a aquisição de
produtos e serviço a INCM inclui um conjunto de
obrigações por parte dos adjudicatários que visam
prevenir este risco.

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Tópico de resposta obrigatória por via do Decreto
‑Lei n.º 89/2017 para o qual a INCM não possui uma
Abordagem de Gestão, respondendo apenas aos
indicadores quantitativos associados.

Práticas de Segurança
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes
103-3 Avaliação da abordagem de gestão

GRI 410: Práticas de
Segurança 2016

410-1 Pessoal de segurança com formação nas
políticas ou procedimentos de direitos humanos

A segurança da INCM é assegurada por efetivos da
PSP, da empresa STRONG e do corpo de segurança
interno (DSA). Estas entidades abordam o tema dos
direitos humanos na formação dos seus efetivos.

Avaliação dos Direitos Humanos
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016

GRI 412: Avaliação
dos Direitos Humanos
2016

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Associação ao tópico material «Procurement
Sustentável».
Págs. 53-54 e 77-81

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Págs. 77-81

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

A INCM realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico. Para
avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda
com o feedback dos nossos stakeholders, análise de
benchmarking e, sempre que disponíveis, com ratings
externos de desempenho.

412-1 Operações sujeitas a análise ou avaliação de
impactos sobre os direitos humanos

Não foi realizada qualquer avaliação sobre impactes
sobre os direitos humanos.

412-2 Formação dos colaboradores em políticas ou
procedimentos sobre direitos humanos

Não foi efetuada nenhuma formação
relativamente a questões de direitos humanos.

412-3 Acordos e contratos de investimento
significativos que incluam cláusulas de direitos
humanos, ou que tenham sido sujeitos a análise de
direitos humanos

Nos seus cadernos de encargos para a aquisição de
produtos e serviço a INCM inclui um conjunto de
obrigações por parte dos adjudicatários que incluem
cláusulas de direitos humanos.

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Associação ao tópico material «Impacto na
Comunidade».
Págs. 53-54 e 106-113

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Págs. 106-113

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

A INCM realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico. Para
avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda
com o feedback dos nossos stakeholders, análise de
benchmarking e, sempre que disponíveis, com ratings
externos de desempenho.

Comunidades Locais
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016
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CONTEÚDOS ESPECÍFICOS

LOCALIZAÇÃO/ RESPOSTA

GRI 413:
Comunidades Locais
2016

413-1 Operações com envolvimento da comunidade
local, avaliações de impacto e programas de
desenvolvimento

Págs. 106-113
A INCM possui ainda uma metodologia para
avaliação de aspetos e impactes ambientais, onde
se encontra definido o nível de significância para os
diferentes aspetos ambientais identificados.

413-2 Operações com impactes negativos
significativos potenciais ou reais nas comunidades
locais

Págs. 102-103

Avaliação Social de Fornecedores
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016

GRI 414: Avaliação
Social de
Fornecedores 2016

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Associação ao tópico material «Procurement
Sustentável».
Págs. 53-54 e 77-81

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Págs. 77-81

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

A INCM realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico. Para
avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda
com o feedback dos nossos stakeholders, análise de
benchmarking e, sempre que disponíveis, com ratings
externos de desempenho.

414-1 Novos fornecedores selecionados com base em
critérios sociais

Págs. 78-79

414-2 Impactos sociais negativos na cadeia de
fornecedores e ações tomadas

Nada a assinalar.

Privacidade dos Clientes
GRI 103: Abordagem
de Gestão 2016

GRI 418: Privacidade
dos clientes 2016

103-1 Explicação do tópico material e da sua fronteira

Associação ao tópico material «Proteção e Satisfação
do Cliente».
Págs. 53-54 e 90-92

103-2 A abordagem de gestão e as suas componentes

Págs. 90-92

103-3 Avaliação da abordagem de gestão

A INCM realiza a monitorização e avaliação regular
dos indicadores associados a este tópico. Para
avaliar a eficácia da nossa gestão, contamos ainda
com o feedback dos nossos stakeholders, análise de
benchmarking e, sempre que disponíveis, com ratings
externos de desempenho.

418-1 Reclamações fundamentadas relativas a
violação de privacidade e perda de dados de clientes

Nada a assinalar.
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Notas metodológicas
302-1
Em 2017, não foram contabilizados todos os consumos de eletricidade de
Gondomar, da Loja do Porto, da Loja de Coimbra e do Grupo Desportivo. O consumo destes edifícios representa aproximadamente 1 % do total.
Normas, metodologias e pressupostos utilizados:
› Despacho n.º 17313/2008, de 26 de junho; Portaria n.º 63/2008, de 21 de janeiro.
305-1 e 305-2
Apenas foram contabilizadas as emissões de CO2.
Fonte dos fatores de emissão e das taxas de potencial de aquecimento global
(GWP) utilizadas:
› Gasóleo e gás natural | Faturas e dados dos prestadores de serviços.
Normas, metodologias e pressupostos utilizados:
› Despacho n.º 17 313/2008, de 26 de junho; Portaria n.º 63/2008, de 21 de
janeiro.
403-2
Os acidentes dos quais resultaram ferimentos ligeiros (tratados com caixa de
primeiros socorros) não foram considerados na contabilização de acidentes de
trabalho.
No cálculo do número de dias perdidos foram considerados os dias úteis.
A contagem dos dias perdidos teve início no dia seguinte ao dos acidentes.
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5. Relatório de Governo Societário

5.1. Síntese (Sumário
Executivo)

O presente capítulo reflete a estrutura de governação da sociedade de acordo
com a aplicação dos princípios de bom governo e em conformidade com a legislação em vigor, nomeadamente com o Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro,
que aprovou o novo regime jurídico do Setor Empresarial do Estado.
A sua estrutura segue o modelo elaborado pela Unidade Técnica de
Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM), para
elaboração do Relatório de Governo Societário (RGS) para 2017.

5.2. Missão, objetivos
e políticas
5.2.1. Missão, Visão
e Valores

Relativamente a este assunto, consultar, por favor, o capítulo 4 (Gestão da
Sustentabilidade), no ponto 4.1.1 (Missão, Visão e Valores).

5.2.2 .Políticas e linhas
de ação no âmbito
da estratégia definida

Relativamente a este assunto, consultar, por favor, o capítulo 4 (Gestão da
Sustentabilidade), no ponto 4.1 (Quadro Estratégico).

5.2.3. Fatores Críticos
de Sucesso para
os resultados

Os fatores críticos de sucesso para os resultados devem ser lidos nas sete orientações estratégicas emanadas pelo Conselho de Administração, bem como nas
atividades associadas a cada uma delas, que, pretende-se, garantirão a sustentabilidade da atividade da empresa e a criação de valor a longo prazo, e estão
descritas no capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade), no ponto 4.1.4 (Orientações
Estratégicas do Conselho de Administração).

5.2.4. Orientações
definidas para o Setor
Empresarial do Estado

Relativamente às orientações para o Setor Empresarial do Estado, constantes no
capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade) no ponto 4.1.2 (Orientações para o Setor
Empresarial do Estado).
No quadro seguinte são apresentados os resultados do acompanhamento do
cumprimento das metas impostas por via da LOE de 2017.

Quadro 16
Cumpr mento das or entações da
e Orçamento do Estado 2017
Objetivo
Redução do número de trabalhadores
Redução do peso dos gastos operacionais (2) no volume de negócios, face a
2016

Meta

Notas

dez-17

Variação
face à meta

662

(1)

654

-1,21%



74,30%

(2)

84,81%

14,14%
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Objetivo

Meta

Gastos com pessoal, corrigidos dos encargos decorrentes da reposição
salarial, das indemnizações por rescisão e dos efeitos decorrentes da aplicação
dos artigos 20.º e 21.º da LOE, devem manter-se ao nível dos verificados a
31 de dezembro de 2016
Gastos com comunicações, deslocações, ajudas de custo e alojamento,
bem como os associados à frota automóvel, devem manter-se ao nível dos
verificados a 31 de dezembro de 2016

Notas

20.472.017

455.656

(3)

dez-17

Variação
face à meta

21.830.074

6,63%



345.868

-24,09%



Notas:
(1) Meta definida através do Despacho nº 1345/16-SEATF, de 22 de dezembro de 2016. Inclui apenas ativos, excluindo ACIP (Acordos de
Cedência de Interesse Público).
(2) Excetuam-se os valores das indemnizações pagas por rescisão, os encargos decorrentes da reposição salarial, bem como os efeitos
decorrentes da aplicação dos artigos 20.º e 21.º da LOE.
(3) A INCM encontra-se excecionada dos valores referentes a processos de internacionalização ou aumento de atividade, através do
despacho n.º 521/17 – SET, de 11 de julho de 2017, até ao montante de 455 656 €.

Relativamente ao quadro de pessoal, no final de 2017 o quadro de efetivos da
INCM totalizava 654 colaboradores, incluindo os titulares do órgão de gestão,
ficando abaixo do limite de 662 aprovados no Plano de Atividades e Orçamento
de 2017.
O agravamento do peso dos gastos operacionais no volume de negócios face
a 2016 fica a dever-se, essencialmente, (i) a indemnizações pagas por rescisão,
encargos decorrentes da reposição salarial, bem como os efeitos resultantes da
aplicação dos artigos 20.º e 21.º da LOE, por serem fruto de uma alteração legislativa, (ii) ao aumento dos FSE, decorrentes, sobretudo, da estratégia de internacionalização da INCM, bem como da necessidade de investimento na melhoria
da eficiência interna e da aposta em II&D e (iii) à desvalorização de um ativo
da empresa (terreno de Albarraque), em consequência da alteração de prédio
urbano para rústico, o que implicou o registo de uma imparidade de, aproximadamente, 6,8 milhões de euros, tendo tido grande impacto nos resultados e, consequentemente, nos rácios apresentados.
Especificamente em relação aos FSE, a intensificação da estratégia de internacionalização acarreta crescentes custos de comissões com parceiros locais, mais
deslocações a clientes e parceiros, entre outros custos, absolutamente necessários para a concretização de novos negócios.
No que concerne a um maior esforço na melhoria da eficiência interna, refira-se,
a título de exemplo, o forte investimento efetuado em 2017 na concretização de
diversas iniciativas que resultaram da definição futura do modelo de custeio da
empresa. Uma das áreas eleitas para uma intervenção prioritária foi a logística, onde se revelava premente simplificar a estrutura logística e otimizar o processo de armazenamento, a que se acoplaram iniciativas de melhoria ao nível
do planeamento de produção e consequente planeamento de necessidades de
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materiais, para que a empresa possa comprar melhor, produzir e distribuir os
seus produtos atempadamente, nas quantidades ideais, tendo em vista a satisfação dos níveis de serviço e a diminuição dos custos ao longo do sistema.
Revelaram-se também indispensáveis os investimentos conducentes à redução
do risco operativo, procedendo-se durante o ano de 2017 ao reapetrechamento
industrial.
Para além do aumento de custos, face a 2016, que decorre das iniciativas e
projetos acima descritos, há que considerar ainda o aumento da execução do
investimento da INCM no desenvolvimento de projetos de investigação e desenvolvimento tendo em vista a criação de riqueza, a evolução tecnológica e a
modernização de suporte à sua oferta, decorrente da estratégia apoiada pela tutela na temática da I&DI.
Relativamente aos gastos com o pessoal, a variação decorre dos custos incorridos com a contratação de novos colaboradores, com a existência de custos mais
elevados com trabalho suplementar devido ao aumento do número de horas trabalhadas, por força da necessidade de dar garantia ao cumprimento de novos
compromissos comerciais, e pela alteração do valor por hora a pagar, por efeito
da reposição das regras do Acordo da Empresa.
Por fim, pese embora à INCM tenha sido concedida exceção ao cumprimento
dos gastos com comunicações, com deslocações, com ajudas de custo, com alojamento e associados à frota automóvel, por via do Despacho n.º 521/17-SET, de 11
de julho (anexo 1), até ao montante de 455 656 euros, com fundamento, sobretudo, na estratégia de internacionalização da empresa, verificou-se que os esforços
envidados na contenção máxima dos gastos operacionais permitiram finalizar o
ano dentro dos limites estipulados na Lei do Orçamento do Estado.
5.3. Estrutura de capital
5.3.1. Divulgação da
estrutura de capital

O capital social da INCM é de 30 000 000,00 euros e é representado por
6 000 000 ações escriturais e nominativas, com o valor nominal unitário de
5,00 euros, sendo as participações representativas do capital social detidas a
100 % pela Parpública, SGPS, S. A.
Sendo uma sociedade cujos títulos não são objeto de negociação pública, nem
elabora contas consolidadas, mas fazendo parte do perímetro de consolidação
da Parpública, SGPS, S. A., a INCM cumpre com o disposto no Decreto-Lei
n.º 35/2005, de 17 de fevereiro.
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5.3.2. Identificação de
eventuais limitações
à titularidade e ou
transmissibilidade
das ações

As ações representativas do capital social da INCM só poderão pertencer ao
Estado ou a entidade integrada no setor público empresarial (cfr. n.º 2 do artigo
6.º dos Estatutos).

5.3.3. Informação sobre
a existência de acordos
parassociais que sejam do
conhecimento da entidade
e possam conduzir a
eventuais restrições

Esta questão não é aplicável à INCM, tendo em conta a sua natureza jurídica — sociedade anónima de capitais públicos integralmente detidos pelo Estado.

5.4. Participações Sociais
e Obrigações detidas
5.4.1. Identificação das
pessoas singulares
(órgãos sociais) e ou
coletivas (entidade)
que, direta ou
indiretamente, são
titulares de participações
noutras entidades, com
indicação detalhada da
percentagem de capital
e de votos imputáveis,
bem como da fonte e
da causa de imputação
nos termos do que para
o efeito estabelece o
Código das Sociedades
Comerciais (CSC) nos seus
artigos 447.º e 448.º [vide
alíneas a) e b) do n.º 1 do
artigo 44.º do RJSPE]

A INCM detém 450 000 ações com o valor nominal de 1 euro, o equivalente
a uma participação de 20 % na empresa Multicert — Serviços de Certificação
Eletrónica, S. A., cujo capital social é de 2,25 milhões de euros e os capitais próprios, em 2017, ascenderam aos 1,2 milhões de euros. Refira-se, ainda, que a INCM
é acionista da Multicert desde a constituição da sociedade em 28 de dezembro
de 2001, e mantém até à presente data a mesma participação social. As ações são
representadas por títulos de dez mil ações nominativas cada um (dos n.º 450 001
a 460 00 até ao n.º 890 001 a 900 000) e a cada grupo de 10 ações corresponde
a 1 voto, conforme determinado no artigo 13.º dos Estatutos da Multicert, cabendo à INCM a totalidade de 45 000 votos.
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5.4.2. Explicitação da
aquisição e alienação de
participações sociais,
bem como da participação
em quaisquer entidades
de natureza associativa
ou fundacional [vide
alínea c) do n.º 1 do
artigo 44.º do RJSPE]

Não existiram quaisquer aquisições ou alienações de participações sociais,
assim como não houve participação em quaisquer entidades de natureza associativa ou fundacional.

5.4.3. Indicação do número
de ações e obrigações
detidas por membros dos
órgãos de administração
e de fiscalização, nos
termos do n.º  5 do
artigo 447.º do CSC

Este ponto não tem aplicabilidade na INCM dada a sua natureza jurídica — sociedade anónima de capitais públicos integralmente detidos pelo Estado —, donde
se conclui, por maioria de razão, que os membros dos órgãos de administração
e fiscalização não detêm quaisquer ações e obrigações do capital da sociedade.

5.4.4. Informação sobre
a existência de relações
de natureza comercial
entre os titulares de
participações e a entidade

A INCM integra o conselho de administração da empresa Multicert e é representada pelo Dr. Carlos Jorge Silva, colaborador da Direção Comercial e
de Marketing da INCM, em substituição do Dr. Alcides Gama, vogal do atual
Conselho de Administração da INCM, de acordo com deliberação do Conselho
de Administração, de 9 de novembro.
Entre a INCM e a Multicert existem relações de natureza comercial enquanto
cliente e fornecedor. A INCM elabora um dossier de preços de transferência
interna, no qual se verifica que as operações vinculadas entre as entidades observam os princípios da plena concorrência e, como tal, não se efetua nenhum
ajustamento ao nível fiscal.

5.5. Órgãos Sociais
e Comissões

No exercício de 2017, estiveram em funções dois mandatos do órgão de administração da sociedade: o mandato iniciado em 4 de julho de 2014, para o triénio 2014-2016, e o mandato iniciado a 23 de outubro de 2017, para o triénio
2017-2019.
Nos termos do artigo 7.º dos Estatutos, são órgãos sociais da INCM:
› Assembleia Geral;
› Conselho de Administração;
› Conselho Fiscal;
› Revisor Oficial de Contas (ROC).
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Nos termos dos Estatutos, os membros da mesa da Assembleia Geral e dos órgãos sociais são eleitos por um período de três anos, renovável, contando-se
como completo o ano civil da eleição, e mantêm-se em funções para além do
termo dos respetivos mandatos até à eleição dos novos titulares.
Os membros do Conselho de Administração e da mesa da Assembleia Geral foram eleitos pela Parpública, a 23 de outubro, para o mandato de 2017-2019. Para
completar o elenco dos órgãos sociais para o mesmo mandato, foi eleito, a 20 de
dezembro de 2017, o Conselho Fiscal, e, a 25 de janeiro de 2018, o ROC.

A. Modelo de Governo

i. Identificação do modelo de governo adotado
A INCM é gerida de acordo com o modelo de governo latino reforçado — Assembleia Geral de Acionistas, Conselho de Administração, Conselho
Fiscal e Revisor Oficial de Contas.
O modelo adotado na INCM assegura uma efetiva segregação entre as funções
de administração executiva e as funções de fiscalização. Este modelo de governo
está em consonância com as orientações do acionista para fortalecer as estruturas de controlo nos modelos de governo das empresas do Estado (Decreto-Lei
n.º 133/2013, de 3 de outubro).
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 e relatório de gestão anual, e por estabelecer a organização interna da
empresa elaborando os regulamentos e as instruções que julgue convenientes.
A comunicação corporativa é assim, apoiada no conjunto de normas de aplicação
permanente e de deliberações do Conselho de Administração, que permitem a
clarificação de instruções, estabelecem níveis de responsabilidade e implementam medidas para validação de processos.
As funções de fiscalização cabem ao Conselho Fiscal e ao Revisor Oficial de
Contas. De entre as competências do Conselho Fiscal este deve dar parecer sobre
todas 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 previstas na lei, compete emitir os pareceres previstos no sistema
de controlo interno da Administração Financeira do Estado e do Setor Público
Empresarial.

B. Assembleia Geral

i. Composição da mesa da Assembleia Geral
Em 23 de outubro de 2017, a Parpública elegeu para o mandato de 2017-2019 os
membros da mesa da Assembleia Geral da sociedade, abaixo identificados. Até
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esta data, mantiveram-se em funções os membros da mesa da Assembleia Geral
do mandato de 2014-2016.
Aos membros da mesa da Assembleia Geral são atribuídos valores para senhas
de presença, em conformidade com as orientações estabelecidas pelo Despacho
n.º 764/SETF/2012, de 24 de maio.
Quadro 17
Remunerações da Assemb e a
Gera

Mandato

Cargo

Nome

(Início-Fim)

Valor da
senha
fixado
(€)

Remuneração anual 2017 (€)
Bruto
(1)

Reduções
remuneratórias
(2)

Reversão
remuneratória
(3)

Valor final
(4) = (1)-(2)+(3)

2014-2016

Presidente

Maria Amália Freire
de Almeida

575

1 150

1 150

2014-2016

Vice-presidente Ana Paula da Costa
Ribeiro

470

940

940

2014-2016

Secretário

Catarina Charters de
Amaral Homem

375

750

750

2017-2019

Presidente

Ana Paula da Costa
Ribeiro

2017-2019

Vice-presidente Tânia Sofia Luís
Mineiro

2017-2019

Secretário

1 420

2 840

Catarina Charters de
Amaral Homem
0

0

2 840

(2) e (3) = reduções e reversões remuneratórias previstas na Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro, e na Lei n.º 159-A/2015, de 30 dezembro.

ii. Identificação das deliberações acionistas que, por imposição estatutária,
só podem ser tomadas com maioria qualificada, para além das legalmente
previstas, e indicação dessas maiorias
Não existem deliberações acionistas que, por imposição estatutária, só possam
ser tomadas com maioria qualificada, no que respeita à INCM, em virtude do respetivo capital social ser detido integralmente por um único acionista, o Estado.
De qualquer modo, acrescenta-se que ao nível estatutário não são previstas
quaisquer deliberações que só possam ser tomadas por maioria qualificada.
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i. Indicação das regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e substituição dos membros, consoante aplicável, do Conselho de
Administração, do Conselho de Administração Executivo e do Conselho
Geral e de Supervisão

C. Administração
e Supervisão

Compete à Assembleia Geral, nos termos da alínea d) n.º 2 do artigo 12.º dos
Estatutos da INCM, aprovados a 31 de dezembro de 2015, eleger os titulares dos
órgãos sociais.
O Presidente do Conselho de Administração poderá ser substituído nas suas
faltas e impedimentos pelo vogal que, para o efeito, o conselho haja designado
de acordo com n.º 2 do artigo 18.º do referido estatuto. As substituições dos restantes membros serão remetidas para a legislação aplicável.
ii. Caracterização da composição, consoante aplicável, do Conselho de
Administração
O Conselho de Administração é composto por um número fixo de três membros executivos, um presidente e dois vogais, sendo o primeiro designado pela
Assembleia Geral, de acordo com o artigo 16.º dos Estatutos da INCM em vigor.
O exercício de 2017, compreendeu dois mandatos do órgão de administração da
sociedade:
› Do mandato do órgão da Administração 2014-2016.
Até outubro de 2017, manteve-se em funções o Conselho de Administração deste mandato, com os seguintes elementos: Dr. Rui Carp, enquanto presidente, e
Dr. Rodrigo Lucena e Eng. Gonçalo Caseiro, enquanto vogais.
› Do mandato do órgão da Administração 2017-2019
Em 23 de outubro de 2017, foi eleito para o mandato 2017-2019, um Conselho de
Administração composto por três membros executivos: Eng. Gonçalo Caseiro,
enquanto presidente, e Dr.ª Dora Moita e Dr. Alcides Gama, enquanto vogais.
Quadro 18
Compos ção do Conse ho
de Adm n stração
Mandato

Cargo

Nome

(Início-Fim)

Designação

Remuneração

Forma
(1)

Data

[Entidade
pagadora]

(O/D)
(2)

Número
de Mandatos

2014-2016

Presidente

Rui Carlos Alvarez Carp

Ata n.º 39 da AG

04-07-2014

INCM

D

1

2014-2016

Vogal

Rodrigo Fernandes Homem
de Lucena

Ata n.º 39 da AG

04-07-2014

INCM

D

1
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Cargo

Nome

Designação

(Início-Fim)

Remuneração

Forma
(1)

Data

[Entidade
pagadora]

(O/D)
(2)

Número
de Mandatos

2014-2016

Vogal

Gonçalo Nuno Mendes de
Almeida Caseiro

Ata n.º 39 da AG

04-07-2014

INCM

D

1

2017-2019

Presidente

Gonçalo Nuno Mendes de
Almeida Caseiro

DUE

23-10-2017

INCM

D

1

2017-2019

Vogal

Dora Maria dos Santos
Ferreira Brites Moita

DUE

23-10-2017

INCM

D

1

2017-2019

Vogal

Alcides de Castro Oliveira
Gama

DUE

23-10-2017

INCM

D

1

Número estatutário mínimo e máximo de membros - [número mínimo] / [número máximo]
Legenda:
(1) Resolução (R) / Asssembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime por Escrito (DUE) / Despacho (D).
(2) O/D - Origem/Destino.

iii. Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de
Administração
O Conselho de Administração da INCM é composto apenas por membros
executivos.
iv. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral
e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo. Deverão especificamente ser indicadas as atividades profissionais exercidas, pelo menos,
nos últimos cinco anos [vide alínea j) do n.º  1 do artigo 44.º do RJSPE]
Os elementos curriculares dos membros do Conselho de Administração encontram-se no anexo 2, do presente documento.
Tal como decorre do modelo de governo descrito anteriormente, a administração da empresa compete ao Conselho de Administração, órgão executivo,
não existindo, por conseguinte, Conselho Geral e de Supervisão e Conselho de
Administração Executivo.
v. Evidências da apresentação das declarações de cada um dos membros
do órgão de administração ao órgão de administração e ao órgão de fiscalização, bem como à Inspeção-Geral de Finanças (IGF), de quaisquer participações patrimoniais que detenham na entidade, assim como quaisquer
relações que mantenham com os seus fornecedores, clientes, instituições
financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar
conflitos de interesse (vide artigo 52.º do RJSPE)
Os membros do órgão de administração da INCM, do mandato atualmente em
exercício de funções, à semelhança dos membros do órgão de administração do
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mandato anterior (em funções até 23 de outubro de 2017), não detêm quaisquer
participações patrimoniais na empresa, nem quaisquer relações com os seus fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos de interesse. As declarações sobre participações e interesses
patrimoniais e das relações suscetíveis de gerar conflitos de interesse dos membros
do órgão de administração ao órgão de administração, ao órgão de fiscalização e
à Inspeção-Geral de Finanças, encontram-se no anexo 3 do presente documento.
vi. Identificação de relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos membros, consoante aplicável, do Conselho
de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de
Administração Executivo com acionistas
Não existem relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos membros do Conselho de Administração com o acionista. Não
obstante, os membros do Conselho de Administração apresentaram declarações
sobre a abstenção em decisões que envolvam o interesse próprio, que se encontram no anexo 4 do presente documento.
vii. Apresentação de organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências entre os vários órgãos sociais, comissões e ou departamentos da entidade, incluindo informação sobre delegações de competências, em particular no que se refere à delegação da administração quotidiana
da entidade
O Conselho de Administração, eleito para o mandato de 2017-2019, determinou
os princípios de funcionamento deste órgão social, bem como os fundamentos
de delegação e responsabilização do corpo diretivo da empresa, considerando:
(i) O modelo de governação da sociedade instituído pelos Estatutos aprovados em 2015 pelo acionista e o regime jurídico aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 235/2015, de 14 de outubro;
(ii) O órgão social como a sede para debater problemas e soluções de fundo, por
um lado, e a delegação da implementação em cada um dos seus membros ou
diretamente num membro da equipa diretiva, por outro;
(iii) O princípio da delegação e responsabilização do corpo diretivo como forma de assegurar resultados coletivos, promovendo a evolução organizacional e a
melhoria dos níveis de eficiência e eficácia;
(iv) A especial importância dos Comités que, pela transversalidade inerente, são
a sede para discussão e acompanhamento, entre órgão colegial e equipa diretiva,
de múltiplos temas, indicadores, programas e projetos;
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O modelo organizacional encontra-se ajustado aos novos desafios assumidos
pela INCM e pode ser consultado no capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade), no
ponto 4.2 (Estrutura Organizacional).
viii. Caracterização do funcionamento do Conselho de Administração, indicando designadamente:
a) Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro
às reuniões realizadas:
Durante o ano de 2017 foram realizadas 57 reuniões do Conselho de
Administração (CA), 47 realizadas pelo CA do mandato de 2014-2016, e 10 realizadas pelo CA do mandato de 2017-2019, as quais contaram com a seguinte
assiduidade dos seus membros:
Quadro 19
Grau de ass du dade de cada
membro do CA

Mandato

Cargo

Nome

Presidente

Rui Carlos Alvarez Carp

(Início-Fim)
2014-2016

Número
de reuniões
realizadas

Número
de
presenças

47

43

2014-2016

Vogal

Rodrigo Fernandes Homem de Lucena

45

2014-2016

Vogal

Gonçalo Nuno Mendes de Almeida
Caseiro

42

2017-2019

Presidente

Gonçalo Nuno Mendes de Almeida
Caseiro

2017-2019

Vogal

Dora Maria dos Santos Ferreira Brites
Moita

10

2017-2019

Vogal

Alcides de Castro Oliveira Gama

10

10

10

b) Cargos exercidos em simultâneo em outras entidades, dentro e fora do
grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício:
Mandato de 2014-2016 (com início em 4 de julho de 2014 e termo a 22 de outubro de 2017):
Os membros do Conselho de Administração da INCM não desempenharam
quaisquer outras funções remuneradas em acumulação.
Mandato de 2017-2019 (com início em 23 de outubro de 2017):
Os membros do Conselho de Administração da INCM não desempenharam
quaisquer outras funções remuneradas em acumulação.
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c) Órgãos da entidade competentes para realizar a avaliação de desempenho
dos administradores executivos e critérios predeterminados para a avaliação de desempenho dos mesmos:
A administração da empresa compete ao Conselho de Administração, órgão executivo, não existindo órgãos com funções de supervisão no modelo de governo
em vigor. O acionista avaliará o desempenho do Conselho de Administração .
d) Comissões existentes no órgão de administração ou supervisão, se aplicável. Identificação das comissões, composição de cada uma delas assim como
as suas competências e síntese das atividades desenvolvidas no exercício
dessas competências:
Não existem comissões no órgão de administração da INCM.

i. Identificação do Conselho Fiscal

D. Fiscalização

Para o triénio de 2017-2019 foram eleitos por Deliberação Unânime por Escrito
do acionista, em 20 de dezembro de 2017, os membros do Conselho Fiscal composto por três membros efetivos e um suplente, tendo sido o seu presidente designado pela Assembleia Geral, de acordo com o estabelecido no artigo 24.º dos
Estatutos da INCM.
Até à eleição dos membros do Conselho Fiscal para 2017-2019, mantiveram-se
em funções os membros eleitos para o mandato 2014-2016, em conformidade
com o disposto no artigo 9.º dos Estatutos da INCM, exceto a anterior presidente
que renunciou com efeitos a 1 de abril.
Quadro 20
Estatuto remuneratór o
do Conse ho F sca

Mandato

Cargo

Nome

(Início-Fim)

Designação
Forma (1)

Data

Estatuto
remuneratório
fixado mensal
(€)*

Número
de
Mandatos

2014-2016

Presidente

Maria Júlia Fonseca Cardoso Neves
Murta Ladeira

Ata da AG

30-06-2015

1 362,01

1

2014-2016

Vogal

António Manuel Gracês Almeida

Ata da AG

30-06-2015

1 021,51

2

2014-2016

Vogal

Maria Fernanda de Sousa Rebelo
Lopes Pires Borges

Ata da AG

30-06-2015

1 021,51

1

2014-2016

Suplente

Maria João Dias Pessoa de Araújo

Ata da AG

30-06-2015

1 021,51

1

página 158

Mandato

INCM mprensa nac ona casa da moeda

Cargo

Nome

Designação

(Início-Fim)

Forma (1)

Data

Estatuto
remuneratório
fixado mensal
(€)*

Número
de
Mandatos
1

2017-2019

Presidente

Maria Helena Maio Ferreira de
Vasconcelos

DUE

20-12-2017

1 362,01

2017-2019

Vogal

José Pedro Sousa de Alenquer

DUE

20-12-2017

1 021,51

1

2017-2019

Vogal

António Manuel Gracês Almeida

DUE

20-12-2017

1 021,51

2

2017-2019

Vogal
Suplente

Cláudia Tavares da Silva

DUE

20-12-2017

1 021,51

1

Número estatutário mínimo e máximo de membros – [número mínimo] / [número máximo]
Legenda: (1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime por Escrito (DUE) / Despacho (D).
* Valores sujeitos à redução da Lei n.º 12-A/2010.

ii. Identificação, consoante aplicável, dos membros do Conselho Fiscal, da
Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão
para as Matérias Financeiras que se considerem independentes, nos termos
do n.º  5 do artigo 414.º, do CSC
Todos os membros do Conselho Fiscal da INCM cumprem os requisitos de independência impostos pelo n.º 5 do artigo 414.º do CSC e os vogais cumprem os
requisitos previstos no n.º 4 do mesmo artigo do CSC.
Todos os membros do Conselho Fiscal da INCM são independentes já que não
estão associados a qualquer grupo de interesses específicos na sociedade e não
são suscetíveis de ser influenciados nas suas isenções de análise e decisão, nomeadamente porque não participam no capital da sociedade nem exercem os
cargos há mais de dois mandatos, contínua ou intercaladamente.
iii. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de
Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras e outros. Deverão
especificamente ser indicadas as atividades profissionais exercidas, pelo
menos, nos últimos cinco anos
Os elementos curriculares dos membros do Conselho de Fiscal encontram-se no
anexo 6, do presente documento.
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iv. Caracterização do funcionamento do Conselho Fiscal, da Comissão
de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as
Matérias Financeiras, indicando designadamente, consoante aplicável:
a) Número de reuniões realizadas e respetivo grau de assiduidade por parte
de cada membro:
Quadro 21
Caracter zação do func onamento
do Conse ho F sca
Número
de reuniões

Local de
realização

Intervenientes na reunião

Ausências dos membros do órgão de
fiscalização

1

DGTF

Membros do CF

Não se verificaram ausências.

2

DGTF

Membros do CF

Não se verificaram ausências.

3

DGTF

Membros do CF

Não se verificaram ausências.

4

DGTF

Membros do CF

Não se verificaram ausências.

5

INCM

Membros do CF (cf. n.º 4 do artigo 422.º do CSC) e CA

Não se verificaram ausências.

6

DGTF

Membros do CF

Não se verificaram ausências.

7

INCM

CF, CA, ROC, Parpública, Mesa

Não se verificaram ausências.

8

INCM

CA, acionista, ROC, AE, CF

Dr.ª Fernanda Borges.

9

DGTF

Vogais do CF

Presidente renunciou com efeitos a 1 de abril.

10

DGTF

Vogais do CF

Presidente renunciou com efeitos a 1 de abril.

11

INCM

Vogais do CF, CA, ROC, Parpública, mesa

Presidente do CF renunciou com efeitos a 1 de abril.

12

DGTF

Vogais do CF

Presidente renunciou com efeitos a 1 de abril.

13

INCM

Vogais do CF (cf. n.º 4 do artigo 422.º do CSC) e
auditores da EY

Presidente renunciou com efeitos a 1 de abril.

14

DGTF

Vogais do CF

Presidente renunciou com efeitos a 1 de abril.

15

DGTF

Vogais do CF

Presidente renunciou com efeitos a 1 de abril.

b) Cargos exercidos em simultâneo em outras entidades, dentro e fora do
grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso do exercício:
A informação aqui pretendida encontra-se descrita nos elementos curriculares
dos elementos do Conselho Fiscal. Apenas o Dr. António Almeida desempenhou
o cargo de vogal no conselho fiscal do SUCH — Serviço de Utilização Comum
dos Hospitais.
c) Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização para efeitos de contratação de serviços adicionais ao auditor externo:
O auditor externo não presta serviços adicionais, consequentemente o Conselho
Fiscal não teve intervenção em processos de contratação de serviços adicionais.
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d) Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicável, da Comissão
para as Matérias Financeiras
O órgão de fiscalização, em modelo que não inclui ROC como membro do
Conselho Fiscal, não desempenhou outras funções.
E. Revisor Oficial
de Contas (ROC)

i. Identificação, membros efetivo e suplente
Para o cargo de revisor oficial de contas, foi eleito, para o triénio de 2017-2019, a
sociedade Grant Thornton & Associados, SROC, L.da, sob o n.º 67, representada
pelo Dr. Carlos António Lisboa Nunes [inscrito na OROC sob o n.º 427, com o
registo n.º 20160131 (ROC)], com o registo n.º 20161403, na CMVM.
O revisor suplente é o Dr. Pedro Miguel Raposo Lisboa Nunes, inscrito na OROC
sobre o n.º 1202.
ii. Indicação das limitações, legais e outras, relativamente ao número de
anos em que o ROC presta contas à entidade
O ROC poderá exercer funções de revisão legal das contas junto da INCM,
considerada como entidade de interesse público [cfr. alínea. l) do artigo 3.º da
Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro], pelo período máximo de 3 mandatos com
uma duração de três anos cada um, conforme previsto no artigo 9.º do Estatutos
da INCM, perfazendo, assim, o período máximo de nove anos (cfr. n.º 3 do artigo 54.º da Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro).
Considerando que o atual ROC foi eleito para o seu primeiro mandato de 2017
‑2019, por deliberação da Assembleia Geral de 25 de janeiro de 2018, o mesmo
poderá continuar a exercer funções na INCM até ao termo do terceiro mandato
de 2023-2025, podendo o período máximo de exercício de funções ser excecionalmente prorrogado até um máximo de 10 anos, desde que tal prorrogação seja
aprovada pelo órgão competente, sob proposta fundamentada do órgão de fiscalização (cfr. n.os 4 e 5 do artigo 54.º a Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro).
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iii. Indicação do número de anos em que a SROC e/ou o ROC exerce funções
consecutivamente junto da entidade/grupo, bem como indicação do número
de anos em que o ROC presta serviços nesta entidade, incluindo o ano a que
se refere o presente relatório, bem assim como a remuneração relativa ao
ano em referência
Quadro 22
Mandatos ROC
Mandato
(Início
‑Fim)

Cargo

2014-2017

Efetivo

2014-2017
2014-2017

Identificação SROC/ROC
Nome

Designação

Número
Número Forma
de
de
(1)
inscrição Registo na
na OROC
CMVM

Data

Número
Data do de anos de
funções
contrato
exercidas
no grupo

Número
de anos de
funções
exercidas
na
sociedade

768

20161420

AG 04-07-2014 04-07-2014

-

3

Representante António Maria Velez
Belém, ROC.

768

20160401

AG 04-07-2014 04-07-2014

-

3

Suplente

948

20160565

AG 04-07-2014 04-07-2014

-

3

67

20161403

DUE 06-02-2018 06-02-2018

-

-

427

20160131

DUE 06-02-2018 06-02-2018

-

-

1202

20160813

DUE 06-02-2018 06-02-2018

-

-

2017-2019 Efetivo

António Belém &
António Gonçalves,
SROC – L.da

António Joaquim
Andrade Gonçalves
Grant Thornton e
Associados, SROC

2017-2019 Representante Carlos António
Lisboa Nunes
2017-2019 Suplente

Pedro Miguel
Raposo Lisboa
Nunes

Nota. — Deve ser identificada o efetivo (SROC e ROC) e suplente (SROC e ROC).
(1) Indicar AG/DUE/Despacho (D).

Quadro 23
Remuneração ROC

Nome ROC/FU

Valor Anual do Contrato de Prestação Valor Anual de Serviços Adicionais - 2017 (€)
de Serviços - 2017 (€)
Valor
(1)

Reduções Valor Final Identificação do Serviço
(2) (3) = (1)-(2)

António Belém & António
Gonçalves, SROC, L.da

15 360

1 408

13 952 Certificação de créditos
incobráveis

Grant Thornton e
Associados, SROC

24 119

4 572

19 547 Certificação de pedido
pagamento PT2020

Valor
(1)

Reduções Valor Final
(2) (3) = (1)-(2)

720

0

720

3 100

0

3 100
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iv. Descrição de outros serviços prestados pela SROC à entidade e ou prestados pelo ROC que representa a SROC, caso aplicável
Não existem outros serviços prestados pela SROC à INCM.
F. Auditor Externo

i. Identificação do auditor externo e do sócio ROC que o representa no cumprimento dessas funções

Quadro 24
Mandatos Aud tor Externo
Identificação do auditor externo
Nome do auditor externo

Ernst & Young Audit & Associados –
SROC, S. A.

Númeo
OROC

Número
CMVM

178

20161480

Data da Duração do contrato
contratação

Número
de anos de
funções
exercidas no
grupo

04-03-2018 2 exercícios (2017-2018) -

Número
de anos de
funções
exercidas na
sociedade
-

Quadro 25
Remuneração Aud tor Externo
Nome do auditor externo

Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S. A.

Valor anual do contrato de
prestação de serviços - 2017 (€)

Valor anual de serviços adicionais — 2017 (€)

Valor Reduções
Valor final
(1)
(2) (3) = (1)-(2)

Identificação Valor Reduções
Valor final
do serviço
(1)
(2) (3) = (1)-(2)

28.700

0

28 700

0

0

0

0

ii. Explicitação da política e periodicidade da rotação do auditor externo e
do respetivo sócio ROC que o representa no cumprimento dessas funções,
bem como indicação do órgão responsável pela avaliação do auditor externo
e periodicidade com que essa avaliação é feita.
De acordo com o n.º 2 do artigo 45.º do RJSEE a INCM tem um auditor externo,
estando classificada no Grupo B, nos termos das Resoluções do Conselho de
Ministros n.os 16/2012, de 14 de fevereiro, e 18/2012, de 16 de fevereiro.
A representação do auditor externo no cumprimento das suas funções é assegurada pela Ernst & Young Audit & Associados — SROC, S. A.
São aplicáveis ao auditor externo e respetivo sócio que o representa as regras
de rotação e duração máxima dos mandatos no artigo 54.º da Lei n.º 140/2015,
de 15 de setembro, em articulação com o disposto na Lei n.º 148/2015, de 7 de
setembro, já referidas no capítulo 5 (Relatório de Governo Societário), ponto 5.5
(Órgãos Sociais e Comissões), alínea E.II.
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O Conselho Fiscal procede à avaliação anual do auditor externo e inclui as suas
conclusões no seu relatório e parecer, emitidos nos termos e para os efeitos da
alínea g) do n.º 1, do artigo 420.º do Código das Sociedades Comerciais.
iii. Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor externo para a entidade e ou para entidades que com ela se encontrem
em relação de domínio, bem como indicação dos procedimentos internos
para efeitos de aprovação da contratação de tais serviços e indicação das
razões para a sua contratação
A Ernst & Young prestou para a INCM outros serviços distintos dos de auditoria,
nomeadamente de auditoria forense ao processo de compra do terreno da INCM,
em Albarraque, bem como a todo o processo de seleção das entidades independentes para avaliação do referido terreno. Esta contratação foi efetuada ao abrigo
dos procedimentos do CCP.
iv. Indicação do montante da remuneração anual paga pela entidade e ou por
pessoas coletivas em relação de domínio ou de grupo ao auditor e a outras
pessoas singulares ou coletivas pertencentes à mesma rede e discriminação
da percentagem respeitante aos seguintes serviços do quadro infra
Não existem outros valores pagos ao auditor externo a título de revisão de contas,
serviços de consultadoria fiscal ou outros, para além dos serviços de auditoria externa mencionados no n.º 1 deste ponto. Salienta-se que não houve prestação de
remunerações ao auditor externo pela Multicert, S. A., empresa em que a INCM
detém uma participação.
Quadro 26
Remuneração Anua paga à SROC
Remuneração paga à SROC (inclui contas individuais e consolidadas)

€

%

Valor dos serviços de revisão de contas

-

-

Valor dos serviços de consultadoria fiscal

-

-

Valor de outros serviços que não os das alíneas anteriores

-

-

Total pago pela entidade à SROC

-

-

Valor dos serviços de revisão de contas

-

-

Valor dos serviços de consultadoria fiscal

-

-

Valor de outros serviços que não os das alíneas anteriores

-

-

Total pago pelas entidades do grupo à SROC

-

-

Por entidades que integrem o grupo (inclui contas individuais e consolidadas)

Nota. — deverá indicar-se o valor dos honorários envolvidos recebidos pelos trabalhos e a percentagem sobre os honorários totais faturados pela empresa à entidade/grupo.
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5.6. Organização Interna

i. Indicação das regras aplicáveis à alteração dos estatutos da entidade

A. Estatutos e Comunicações

É aplicável à INCM, nesta matéria, o disposto no artigo 36.º do Decreto-Lei
n.º 133/2013, de 3 de outubro. Este diploma legal determina que, uma vez que
se trata de uma empresa pública sob a forma de sociedade comercial, a alteração
dos seus estatutos é realizada nos termos do Código das Sociedades Comerciais,
devendo os respetivos projetos de alteração ser devidamente fundamentados e
aprovados pelo titular da função acionista.
ii. Caracterização dos meios e política de comunicação de irregularidades
ocorridas na entidade
A INCM tem adotado um Código de Ética que prevê um conjunto de regras e
normas de conduta que derivam diretamente da missão, valores e visão da INCM.
Compete ao Comité de Ética garantir a manutenção dos níveis de boas práticas
assim como a salvaguarda e o acompanhamento da implementação do Código
de Ética.
De modo a permitir aos colaboradores da INCM e às diversas entidades externas
um meio para participação de questões ou potenciais irregularidades está definido e implementado um canal de comunicação para o Comité de Ética da INCM,
pelo e-mail: etica@incm.pt
Os processos encaminhados para o Comité de Ética são alvo de análise e de
averiguação. Caso sejam encontrados indícios de atos ilegais, fraudulentos ou de
corrupção serão acionados os mecanismos necessários à instauração de processos internos e ou comunicação às entidades externas competentes.
Este canal de comunicação é aludido no próprio Código de Ética e no Plano de
Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, divulgados em:
https://incm.pt/portal/incm_codetica.jsp e https://incm.pt/portal/incm_gr.jsp,
respetivamente.
iii. Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas existentes com vista à mitigação e prevenção de fraude organizacional
As políticas antifraude adotadas e a identificação de ferramentas existentes com
vista à mitigação e prevenção de fraude organizacional encontram-se detalhadas
no capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade), no ponto 4.4.9 (Gestão do Risco).
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i. Informação sobre a existência de um Sistema de Controlo Interno (SCI)
compatível com a dimensão e complexidade da entidade, de modo a proteger os investimentos e os seus ativos (este deve abarcar todos os riscos
relevantes para a entidade)
Tal como referido anteriormente no capítulo 5 (Relatório de Governo Societário),
ponto 5.5 (Órgãos Sociais e Comissões) e alínea A.I (Identificação do Modelo de
Governo Adotado), o ambiente de controlo interno da INCM é sustentado pelo
modelo de governança da sociedade consolidado na sua estrutura organizativa,
que delimita a atribuição de autoridade e responsabilidade, ao nível estratégico,
tático e operacional, assegurando uma efetiva segregação entre as funções de
administração executiva e de fiscalização.
O Sistema de Controlo Interno está suportado:
› No conjunto de normas de aplicação permanente e de deliberações do Conselho
de Administração, que permitem a clarificação de instruções, estabelecem níveis
de responsabilização e implementam medidas para validação de processos;
› No Manual do Sistema Integrado de Gestão (SIG) que integra procedimentos e
instruções de trabalho devidamente documentadas;
› Na estrutura orgânica e no Modelo de Governance da INCM, onde se inclui o
Comité de Gestão de Riscos. Para maior detalhe, consultar, por favor o capítulo 4
(Gestão da Sustentabilidade), ponto 4.2 (Estrutura Organizacional).
ii. Identificação de pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e ou pela implementação de sistema de gestão e controlo de
risco que permita antecipar e minimizar os riscos inerentes à atividade
desenvolvida

Auditoria Interna
e Controlo Interno

A Direção de Auditoria Interna é responsável pela eficácia dos controlos dos
processos, apoio ao Conselho de Administração, ao Revisor Oficial de Contas e
Conselho Fiscal, exercendo as suas funções de um modo independente e objetivo. A função de auditoria interna tem como missão delinear e realizar auditorias
ou trabalhos de consultoria internos, avaliando de uma forma independente e
sistemática as atividades e processos críticos, permitindo contribuir para uma
melhoria do desempenho, controlo e governo da INCM.
O controlo interno é baseado nos aspetos relativos ao ambiente de controlo, avaliação e gestão dos riscos, atividades de controlo, informação/comunicação e
monitorização/acompanhamento.
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As atividades desenvolvidas pela Direção de Auditoria Interna têm como finalidade e propósito responder aos seguintes requisitos do controlo interno:
› A confiança e integridade da informação;
› A conformidade com os planos, procedimentos, leis, regulamentos, referenciais
normativos, processos e outros aplicáveis;
› A salvaguarda dos ativos;
› O uso económico e eficiente dos recursos e eficácia dos processos;
› A adequação e eficácia dos controlos dos processos de gestão de riscos.
Comité de Gestão de
Riscos Corporativos

As responsabilidades do Comité de Gestão de Riscos Corporativos e dos demais
intervenientes neste processo encontram-se detalhadas no capítulo 4 (Gestão da
Sustentabilidade), no ponto 4.4.9 (Gestão do Risco).

Conselho Fiscal

As funções de fiscalização cabem ao Conselho Fiscal e ao Revisor Oficial de
Contas. De entre as competências do Conselho Fiscal este deve dar parecer sobre
todas as matérias relativas a controlo interno, gestão de riscos, reporte financeiro,
auditoria externa e auditoria interna.

Revisor Oficial de Contas

Ao Revisor Oficial de Contas, para além das atribuições constantes da lei, compete a emissão dos pareceres previstos no sistema de controlo interno da administração financeira do Estado e do setor público empresarial.
iii. Em caso de existência de um plano estratégico e de política de risco da
entidade, transcrição da definição de níveis de risco considerados aceitáveis
e identificação das principais medidas adotadas
A Framework de Gestão de Riscos Corporativos, incluindo a definição de riscos
considerados aceitáveis, bem como as responsabilidades do Comité de Gestão
de Riscos Corporativos e dos demais intervenientes neste processo encontram-se detalhadas no capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade), no ponto 4.4.9 (Gestão
do Risco).
iv. Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência hierárquica e ou funcional face a outros órgãos ou comissões da
entidade
A Direção de Auditoria Interna, enquanto área de função corporativa, tem reporte hierárquico ao Conselho de Administração e funcional ao Conselho Fiscal.
Desta forma, encontra-se assegurada a sua independência não tendo qualquer
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relação de dependência hierárquica ou funcional relativamente aos serviços
auditados. Para maior detalhe, consultar, por favor, o capítulo 4 (Gestão da
Sustentabilidade), ponto 4.2 (Estrutura Organizacional).
O Chief Risk Officer (CRO) foi em 2017 o Coordenador do Comité de Gestão
de Riscos Corporativos, competindo-lhe a supervisão das medidas decididas
por este órgão (capítulo 4 — Gestão da Sustentabilidade, ponto 4.4.9 (Gestão do
Risco).
v. Indicação da existência de outras áreas funcionais com competências no
controlo de riscos
Para além das funções da Gestão de Riscos Corporativos indicadas no capítulo 4
(Gestão da Sustentabilidade), ponto 4.4.9 (Gestão do Risco), existem ainda as
seguintes áreas funcionais com competências no controlo de riscos:
Unidades
Orgânicas

Implementação das ações de mitigação.

DPC

Monitorização das medidas incluídas nos objetivos anuais das Unidades
Orgânicas que permitam reforçar o controlo interno.

vi. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros, operacionais e jurídicos) a que a entidade se expõe no exercício
da atividade
A identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros, operacionais e jurídicos) a que a INCM se expõe no exercício da atividade
encontram-se detalhadas no capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade), no ponto 4.4.9 (Gestão do Risco).
vii. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento,
controlo, gestão e mitigação de riscos
A INCM dispõe de um Sistema de Controlo Interno que permite a deteção
dos riscos inerentes à atividade da empresa o qual se encontra definido tendo
em consideração a natureza da sua atividade e dimensão e se baseia não só
na concretização do Plano Anual de Auditorias Internas, como também numa
Framework de Gestão de Risco Corporativo.
A descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e mitigação de riscos pode ser consultada no capítulo 4 (Gestão da
Sustentabilidade), no ponto 4.4.9 (Gestão do Risco).
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viii. Identificação dos principais elementos do SCI e de gestão de risco implementados na entidade relativamente ao processo de divulgação de informação financeira
A descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, gestão e mitigação de riscos pode ser consultada no capítulo 4 (Gestão da
Sustentabilidade), no ponto 4.4.9 (Gestão do Risco).
Por outro lado e concretamente quanto ao processo de divulgação de informação
financeira importará referir que é elaborado um orçamento anual, cuja execução
é controlada periodicamente, identificando os desvios, informação essa que é
remetida aos órgãos de fiscalização da empresa e disponibilizada no SIRIEF.
C. Regulamentos e Códigos

i. Referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis e regulamentos
externos a que a entidade está legalmente obrigada, com apresentação dos
aspetos mais relevantes e de maior importância. Indicação do sítio da entidade onde estes elementos se encontram disponíveis para consulta
A INCM, enquanto sociedade anónima de capitais públicos, rege-se pelo regime
jurídico do setor empresarial do Estado (RJSEE), tal como definido no Decreto
‑Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, assim como por outros diplomas específicos
que regulamentam a prestação de serviço público, nomeadamente os mencionados no capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade) no ponto 4.1.6 (Orientações
constantes nos Contratos de Serviço Público).
A INCM possui também um vasto e diversificado conjunto de documentos internos que regulam a sua atividade, de destacar:
Acordo de Empresa
Regulamenta as relações laborais entre a empresa e os trabalhadores, de forma
a assegurar os direitos, os deveres e as obrigações entre as partes, publicado no
Boletim de Trabalho e Emprego, 1.ª série, n.º 31, de 22 de agosto de 1999 — vide
capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade), ponto 4.6 (Valor para o Colaborador).
Código de Ética
Emana diretrizes de orientação dos colaboradores quanto às suas posturas e atitudes ideais, publicado no site da INCM — vide capítulo 4 (Gestão da
Sustentabilidade), no ponto 4.6.2 (Igualdade e Diversidade).
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Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas
Mapeamento dos processos com maior probabilidade de ocorrência de riscos de
corrupção ou de infrações conexas, publicado no site da INCM — vide capítulo 4
(Gestão da Sustentabilidade), no ponto 4.4.9 (Gestão do Risco).
Em regra, os documentos com maior relevância e de maior impacto e importância para o exterior encontram-se disponíveis no site da INCM em www.incm.pt.
Os restantes encontram-se disponíveis internamente através da intranet.
Por fim, cumpre, mais uma vez, fazer referência ao facto do Sistema de Controlo
Interno da empresa compreender um conjunto de documentação e regras plasmados num vasto conjunto de normas de aplicação permanente (NAP), bem
como no Manual do Sistema Integrado de Gestão que abrange largas centenas
de procedimentos e instruções de trabalho devidamente documentados e em
permanente atualização para toda a rede de processos da INCM. Dito de outra
forma, o Manual do SIG que inclui e relaciona toda esta documentação e identifica inclusivamente as interações entre processos, será o documento «chapéu» do
Sistema de Controlo Interno da INCM, sendo que na descrição dos muitos procedimentos e instruções de trabalho se remete, quando aplicável e necessário,
para as NAP específicas que são emitidas sobre determinadas matérias.
ii. Referência à existência de um código de ética, com a data da última atualização, que contemple exigentes comportamentos éticos e deontológicos.
Indicação onde este se encontra disponível para consulta, assim como indicação da forma como é efetuada a sua divulgação junto dos seus colaboradores, clientes e fornecedores. Informação sobre as medidas vigentes tendo
em vista garantir um tratamento equitativo junto dos seus clientes e fornecedores e demais titulares de interesses legítimos, designadamente colaboradores da entidade, ou outros credores que não fornecedores ou, de um
modo geral, qualquer entidade que estabeleça alguma relação jurídica com
a entidade (vide artigo 47.º do RJSPE)
O cumprimento destas obrigações encontra-se detalhado no capítulo 4 (Gestão
da Sustentabilidade), no ponto 4.6.2 (Igualdade e Diversidade).
iii. Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e
Infrações Conexas (PGRCIC) para prevenir fraudes internas (cometida por
um colaborador ou fornecedor de serviços) e externas (cometida por clientes ou terceiros), assim como a identificação das ocorrências e as medidas
tomadas para a sua mitigação. Indicação relativa ao cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor relativas à prevenção da corrupção e
sobre a elaboração do Relatório Identificativo das Ocorrências, ou Risco de
Ocorrências [vide alínea a) do n.º  1 do artigo 2.º da Lei n.º  54/2008, de

página 170

INCM mprensa nac ona casa da moeda

4 de setembro]. Indicação do local no sítio da entidade onde se encontra
publicitado o respetivo Relatório Anual de Execução do PGRCIC (vide artigo 46.º do RJSPE)
Sob este ponto, consultar, por favor, o capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade),
ponto 4.4.9 (Gestão do Risco).
D. Deveres especiais
de informação

i. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de informação a que a entidade se encontra sujeita, nomeadamente os relativos ao
reporte de informação económica e financeira [vide alíneas d) a i) do n.º 1 do
artigo 44.º do RJSPE], a saber:
a) Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de outras entidades, mesmo nos casos em que assumam organização de grupo;
b) Grau de execução dos objetivos fixados, justificação dos desvios verificados e
indicação de medidas de correção aplicadas ou a aplicar;
c) Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais, incluindo os planos de
investimento e as fontes de financiamento;
d) Orçamento anual e plurianual;
e) Documentos anuais de prestação de contas;
f) Relatórios trimestrais de execução orçamental acompanhados dos relatórios
do órgão de fiscalização.

Quadro 27
Deveres de nformação

Informação

Divulgação Plataformas
(s/n/na)

Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas
ou passivos de outras entidades, mesmo nos casos em que
assumam organização de grupo

s

SIRIEF

Grau de execução dos objetivos fixados, justificação dos
desvios verificados e indicação de medidas de correção
aplicadas ou a aplicar

s

Site da INCM
(Relatório de Gestão)

Planos de atividades e orçamento, anuais e plurianuais,
incluindo os planos de investimento e as fontes de
financiamento

s

SIRIEF

Orçamento anual e plurianual

s

SIRIEF

Documentos anuais de prestação de contas (1)

s

SIRIEF
Site da INCM
(Relatório de Gestão)

Relatórios trimestrais de execução orçamental
acompanhados dos relatórios do órgão de fiscalização

s

SIRIEF
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(1) Com a entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 89/2017, de 28 de julho, aplicável aos exercícios anuais que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2017, a
INCM, enquanto entidade de interesse público, deve incluir no seu relatório de
gestão, uma demonstração não financeira, com as seguintes informações (vd. artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 89/2017, de 28 de julho, em conjugação com o artigo 66.º-B do CSC):
a) Uma breve descrição do modelo empresarial da empresa;
b) Uma descrição das políticas seguidas pela empresa em relação a essas questões, incluindo os processos de diligência devida aplicados;
c) Os resultados dessas políticas;
d) Os principais riscos associados a essas questões, ligados às atividades da empresa, incluindo, se relevante e proporcionado, as suas relações empresariais, os
seus produtos ou serviços suscetíveis de ter impactos negativos nesses domínios
e a forma como esses riscos são geridos pela empresa;
e) Indicadores-chave de desempenho relevantes para a sua atividade específica.
ii. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de
transparência a que a entidade se encontra sujeita, nomeadamente os relativos a informação a prestar anualmente ao titular da função acionista e ao
público em geral sobre o modo como foi prosseguida a sua missão, do grau
de cumprimento dos seus objetivos, da forma como foi cumprida a política
de responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável e os termos de
prestação do serviço público, e em que medida foi salvaguardada a sua competitividade, designadamente pela via da investigação, do desenvolvimento, da inovação e da integração de novas tecnologias no processo produtivo
(vide n.º  1 do artigo 45.º do RJSPE)
De uma forma geral, a prestação de contas ao acionista e à tutela é feita através
da plataforma eletrónica SIRIEF ou, em alguns casos, por canais de comunicação
diretos.
A prestação de contas a clientes e à comunidade em geral é feita principalmente
através do sítio da empresa na Internet.
No capítulo 4 deste relatório (Gestão da Sustentabilidade), no ponto 4.3.2 (Partes
Interessadas) é possível encontrar em detalhe todos os canais de comunicação
que a empresa utiliza por grupo de stakeholders.
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E. Sítio da Internet

i. Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s) na divulgação dos seguintes elementos sobre a entidade (vide artigo 53.º do RJSPE):
a) Sede e demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC;
b) Estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos e ou comissões;
c) Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários e respetivos elementos curriculares, bem como as respetivas remunerações e outros benefícios;
d) Documentos de prestação de contas anuais e, caso aplicável, semestrais;
e) Obrigações de serviço público a que a entidade está sujeita e os termos contratuais da prestação de serviço público;
f) Modelo de financiamento subjacente e apoios financeiros recebidos do Estado
nos últimos três exercícios.

Quadro 28
site da nternet

Informação

Disponível em:

Sede e outros elementos identificativos

https://www.incm.pt/portal/incm_apresentacao.jsp

Estatutos e regulamentos:
Estatutos da INCM

https://www.incm.pt/portal/incm_juridico.jsp

Regulamento do Comité de Ética

https://www.incm.pt/portal/incm_codetica.jsp

Regulamento do Comité de Sustentabilidade https://www.incm.pt/portal/sustentabilidade.jsp
Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos
estatutários:
Conselho de Administração

https://www.incm.pt/portal/incm_ca.jsp
e
https://www.incm.pt/portal/incm_rc.jsp
(nos relatórios de gestão)

Outros órgãos sociais

https://www.incm.pt/portal/incm_rc.jsp
(nos relatórios de gestão)

Prestação de contas anuais

https://www.incm.pt/portal/incm_rc.jsp

Obrigações de serviço público e termos
contratuais da prestação de serviço público

https://www.incm.pt/portal/incm_osp.jsp

Modelo de financiamento subjacente e
apoios financeiros recebidos do Estado nos
últimos três exercícios

Desde o ano de 2013 que a INCM não
requer financiamento e não recebe quaisquer
indemnizações compensatórias por parte do
Estado.
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i. Referência ao contrato celebrado com a entidade pública que tenha confiado à entidade a prestação de um serviço público ou de interesse geral, respeitante à remuneração dessa atividade (vide n.º  3 do artigo 48.º do RGSPE)
Sob este ponto, consultar, por favor, o capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade),
ponto 4.1.6 (Orientações constantes nos Contratos de Serviço Público).
ii. Referência às propostas de contratualização da prestação de serviço público apresentadas ao titular da função acionista e ao membro do Governo responsável pelo respetivo setor de atividade (vide n.os 1, 2 e 4 do artigo 48.º do
RJSPE), das quais deverão constar os seguintes elementos:
a) Associação de metas quantitativas a custos permanentemente auditáveis;
b) Modelo de financiamento, prevendo penalizações em caso de incumprimento;
c) Critérios de avaliação e revisão contratuais;
d) Parâmetros destinados a garantir níveis adequados de satisfação dos utentes;
e) Compatibilidade com o esforço financeiro do Estado, tal como resulta das afetações de verbas constantes do Orçamento do Estado em cada exercício;
f) Metodologias adotadas tendo em vista a melhoria contínua da qualidade do
serviço prestado e do grau de satisfação dos clientes ou dos utentes.
No ano de 2017, a INCM não apresentou nenhuma proposta de contratualização
de prestação de serviço público ao titular da função acionista e ao membro do
Governo responsável por este setor de atividade.

5.7 Remunerações
A. Competência para
a Determinação

i. Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos
órgãos sociais, dos membros da comissão executiva ou administrador delegado e dos dirigentes da entidade
A remuneração dos membros do Conselho de Administração foi fixada em
Assembleia Geral da sociedade, de acordo com o previsto no artigo 28.º do
Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, objeto da
Declaração de Retificação n.º 2/2012, de 25 de janeiro, da Resolução do Conselho
de Ministros (RCM) n.º 16/2012, de 14 de fevereiro, da RCM n.º 36/2012, de 26 de
março, e do Despacho n.º 764/SETF/2012, da Secretária de Estado do Tesouro
e Finanças, de 24 de maio, aditado pela mesma em 25 de maio de 2012. No ano
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de 2017, foram aplicados os efeitos resultantes dos artigos 20.º e 21.º da LOE, à
semelhança dos restantes colaboradores.
Aos membros da mesa da Assembleia Geral são atribuídos valores para as senhas
de presença, em conformidade com as orientações estabelecidas pelo Despacho
n.º 764/SETF/2012, de 24 de maio.
A remuneração dos membros do Conselho Fiscal é fixada de acordo com as normas
legais em vigor, nomeadamente as constantes do Despacho n.º 764/2012‑SETF,
de 24 de maio, por indexação ao estatuto remuneratório mensal do Presidente do
Conselho de Administração da INCM, calculado em 20 % para o presidente do
Conselho Fiscal e em 15 % para os vogais, respetivamente, sendo paga 14 vezes
ano, sem prejuízo das alterações, incluindo eventuais reduções remuneratórias,
que em cada momento estejam legalmente determinadas.
O ROC é eleito por deliberação da Assembleia Geral, mediante proposta do
Conselho Fiscal, sendo a sua remuneração estabelecida tendo por base as regras
de fixação dos honorários previstas no artigo 60.º do Decreto-Lei n.º 224/2008,
de 20 de novembro, assim como as normas decorrentes da Lei do Orçamento do
Estado aplicáveis à determinação dos membros dos órgãos de fiscalização das
empresas públicas.
Os dirigentes são nomeados por deliberação do Conselho de Administração
(CA), em comissão de serviço, sendo a sua remuneração determinada pelo próprio CA, mas estando balizada entre os níveis mínimos e máximos do cargo atribuído, constantes na tabela salarial do Acordo da Empresa.

Quadro 29
Remunerações

Remuneração do Conselho de Administração

Assembleia Geral

Remuneração do Conselho Fiscal

Assembleia Geral

Remuneração do ROC

Assembleia Geral

Remuneração dos dirigentes

Conselho de Administração

ii. Identificação dos mecanismos adotados para prevenir a existência de
conflitos de interesses, atuais ou potenciais, entre os membros de órgãos ou
comissões societárias e a entidade, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas (vide artigo 51.º do RJSPE)
Os membros do Conselho de Administração têm pleno conhecimento dos deveres de abstenção de participar na discussão e deliberação de determinados
assuntos e respeitam as correspondentes normas no exercício das suas funções,
tendo feito a declaração, prevista no artigo 22.º , n.º 9, do Estatuto do Gestor
Público, à Inspeção-Geral de Finanças, relativa às participações e interesses
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patrimoniais detidos, direta ou indiretamente, pelos próprios. Os membros do
Conselho de Administração cumprem, ainda, todas as disposições legais e regulamentares decorrentes do exercício dos respetivos cargos e dos cargos que
porventura exerçam em acumulação, e prestam as declarações correspondentes, designadamente perante o Tribunal Constitucional, a Procuradoria-Geral da
República e o acionista.
Na INCM existem mecanismos de prevenção da ocorrência de conflitos de interesses, nomeadamente:
i) O Código de Ética;
ii) Os colaboradores, de acordo com as atividades que desenvolvem na empresa,
subscrevem diferentes declarações, designadamente:
› Nas Contrastarias, os colaboradores assinam uma declaração em como se comprometem a exercer a sua atividade com isenção e imparcialidade;
› Os colaboradores admitidos para as Contrastarias assinam um contrato de trabalho, do qual consta uma cláusula de salvaguarda relativamente ao conflito de
interesses;
iii) É solicitado aos trabalhadores que subscrevam uma declaração de confidencialidade, onde o declarante se compromete a observar os valores éticos consagrados no Código de Ética;
iv) Realização de inquéritos e ou procedimentos disciplinares para apuramento
de indícios e responsabilização dos infratores;
v) Auditorias de avaliação e monitorização das situações identificadas como de
risco potencial.
iii. Evidenciação ou menção de que resulte inequívoco o cumprimento por
parte dos membros do órgão de administração do que dispõe o artigo 51.º do
RJSPE, isto é, de que se abstêm de intervir nas decisões que envolvam os
seus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por si
realizadas
As declarações dos membros do Conselho de Administração que atestam que
estes se abstêm de intervir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses encontram-se no anexo 4 ao presente documento — vide capítulo 5 (Relatório
de Governo Societário), ponto 5.5. (Órgão Sociais e Comissões), alínea C.6
(Identificação de Relações Familiares).
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B. omissão de Fixação
de Remunerações

A estrutura da INCM não contempla uma comissão de fixação de remunerações.

C. Estrutura das
Remunerações

i. Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de
fiscalização
As remunerações e demais benefícios atribuídos aos Administradores são as
estabelecidas na legislação sobre a matéria, nomeadamente através do Decreto
‑Lei n.º 71/2007, de 27 de março, da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro,
do Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro, da Resolução do Conselho de Ministros
n.º 36/2012, de 26 de março e do Despacho n.º 764/SETF/2012, da Secretária
de Estado do Tesouro e Finanças, de 24 de maio, aditado pela mesma em 25 de
maio de 2012.
A remuneração dos membros do Conselho Fiscal são fixadas de acordo com
as normas legais e regulamentares em vigor, nomeadamente as constantes no
Despacho n.º 764/2012-SETF, de 24 de maio.
ii. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a
permitir o alinhamento dos objetivos dos membros do órgão de administração com os objetivos de longo prazo da entidade
De acordo com os Estatutos do Gestor Público (EGP) e da Lei do Orçamento do
Estado, em 2017 não existiu qualquer atribuição de prémios de gestão aos membros do Conselho de Administração da INCM, prémios estes que constituíam a
sua componente variável da remuneração.
Assim, não se colocou a questão da estrutura desta componente remuneratória, da definição de parâmetros para a sua atribuição ou do diferimento do seu
pagamento.
iii. Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração, critérios de atribuição e informação sobre eventual impacto da
avaliação de desempenho nesta componente
Não aplicável, pelos motivos invocados no capítulo 5 (Relatório de Governo
Societário), ponto 5.7 (Remunerações), alínea ii.
iv. Explicitação do diferimento do pagamento da componente variável da
remuneração, com menção do período de diferimento
Não aplicável, pelos motivos invocados no capítulo 5 (Relatório de Governo
Societário), ponto 5.7 (Remunerações), alínea ii.
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v. Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de
gestão para efeitos de atribuição de prémio
Não aplicável, pelos motivos invocados no capítulo 5 (Relatório de Governo
Societário), ponto 5.7 (Remunerações), alínea ii.
vi. Referência a regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os Administradores e data em que foram aprovados em assembleia geral, em termos individuais
De acordo com o EGP, os administradores do mandato atual (2017-2019) da
INCM não beneficiam de planos complementares de reforma nem de regimes complementares, beneficiando, assim, do Regime Geral da Segurança
Social. No anterior mandato (2014-2016), apenas o Presidente do Conselho de
Administração da INCM optou por outro regime (ADSE).
i. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada
e individual, pelos membros do órgão de administração da entidade, proveniente da entidade, incluindo remuneração fixa e variável e, relativamente a
esta, menção às diferentes componentes que lhe deram origem

D. Divulgação
das Remunerações

Quadro 30
Remunerações mensa s brutas
do Conse ho de Adm n stração
Mandato
(Início-Fim)

Cargo

Membro do Órgão de Administração

Estatuto do Gestor Público
Fixado Classificação
[S/N]

Remuneração mensal bruta
(€)

[A/B/C] Vencimento

Despesas
representação

2014-2016

Presidente

Rui Carlos Alvarez Carp

B

4 864

1 946

2014-2016

Vogal

Rodrigo Fernandes Homem de Lucena

B

3 891

1 557

2014-2016

Vogal

Gonçalo Nuno Mendes de Almeida Caseiro

B

3 891

1 557

2017-2019

Presidente

Gonçalo Nuno Mendes de Almeida Caseiro

B

4 864

1 946

2017-2019

Vogal

Dora Maria dos Santos Ferreira Brites Moita

B

3 891

1 557

2017-2019

Vogal

Alcides de Castro Oliveira Gama

B

3 891

1 557

Quadro 31
Remunerações anua s do
Conse ho de Adm n stração
Mandato
Cargo
(Início-Fim)

2014-2016

Membro do Órgão
de Administração

Presidente Rui Carlos Alvarez
Carp

Fixa (*)

81 095,55

Variável

Bruta
(1)
81 095,55

Redução*
remuneratória
(2)
3 064,59

Remuneração anual 2017 ( € )
Reversão
Valor final
remuneratória (4)=(1)-(2)+(3)
(3)
78 030,96
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Mandato
Cargo
(Início-Fim)

Membro do Órgão
de Administração

74 185,51

74 185,51

69 537,37

69 537,37

2 660,44

66 876,93

18 097,43

18 097,43

760,47

17 336,96

13 719,40

13 719,40

617,44

13 101,96

15 145,14

15 145,14

608,36

14 536,78

271 780,39
(*) Vencimento e despesas de representação (sem redução remuneratória)
* Inclui reduções Lei n.º 12-A/2010

10 371,73

261 408,66

2014-2016

2017-2019

2017-2019

2017-2019

Vogal

Rodrigo Fernandes
Homem de Lucena
Vogal
Gonçalo Nuno
Mendes de Almeida
Caseiro
Presidente Gonçalo Nuno
Mendes de Almeida
Caseiro
Vogal
Dora Maria dos
Santos Ferreira
Brites Moita
Vogal
Alcides de Castro
Oliveira Gama

Variável

Bruta
(1)

Remuneração anual 2017 ( € )
Reversão
Valor final
remuneratória (4)=(1)-(2)+(3)
(3)
71 525,08

Redução*
remuneratória
(2)
2 660,43

2014-2016

Fixa (*)

Quadro 32
Benefíc os Soc a s do Conse ho
de Adm n stração
Mandato
Cargo
(Início-Fim)

Membro do Órgão
de Administração

Benefícios Sociais (€)
Valor do subsídio Regime de proteção
de refeição
social
Diário Encargo [Identificar] Encargo
anual da
anual da
entidade
entidade

Seguro
de vida
Encargo
anual da
entidade

Seguro
de saúde

Outros

Encargo [Identificar] Encargo
anual da
anual da
entidade
entidade

2014-2016

Presidente

Rui Carlos Alvarez
Carp

CGA

18 532

SES

599

2014-2016

Vogal

Rodrigo Fernandes
Homem de Lucena

Segurança
Social

16 274

SES

-

2014-2016

Vogal

Gonçalo Nuno
Mendes de Almeida
Caseiro

Segurança
Social

16 987

SES

65

2017-2019

Presidente

Gonçalo Nuno
Mendes de Almeida
Caseiro

Segurança
Social

4 573

SES

-

2017-2019

Vogal

Dora Maria dos
Santos Ferreira Brites
Moita

Segurança
Social

3 198

SES

-

2017-2019

Vogal

Alcides de Castro
Oliveira Gama

Segurança
Social

4 629

SES

437

0

64 193

0

0

1 101
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ii. Indicação dos montantes pagos por outras entidades em relação de domínio ou de grupo ou que se encontrem sujeitas a um domínio comum
Os Administradores da INCM não receberam qualquer remuneração pelo desempenho de cargos em sociedades em relação de domínio ou de grupo.
iii. Indicação da remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e
ou de pagamento de prémios e explanação dos motivos por que tais prémios
e ou participação nos lucros foram concedidos
Os Administradores da INCM não auferem qualquer remuneração pelo pagamento de prémios.
iv. Referência a indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à cessação das suas funções durante o exercício
No ano de 2017, não foram pagas ou devidas indemnizações aos membros do
órgão de administração.
v. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada
e individual, pelos membros do órgão de fiscalização da entidade
Quadro 33
Remuneração anua do Conse ho
F sca

Mandato
Cargo
(Início-Fim)

Membro do Órgão de Administração

Remuneração anual 2017 ( € )
Bruta
(1)

Redução
remuneratória*
(2)

Reversão
Valor final
remuneratória (4)=(1)-(2)+(3)
(3)

4 767

238

4 529

2014-2016

Presidente Maria Júlia Fonseca Cardoso Neves Murta
Ladeira

2014-2016

Vogal

António Manuel Gracês Almeida

14 301

715

13 586

2014-2016

Vogal

Maria Fernanda de Sousa Rebelo Lopes Pires 14 301
Borges

715

13 586

2017-2019

Presidente Maria Helena Maio Ferreira de Vasconcelos

0

2017-2019

Vogal

José Pedro Sousa de Alenquer

0

2017-2019

Vogal

António Manuel Gracês Almeida

0
33 369

* Inclui reduções Lei n.º 12-A/2010.

1 668

0

31 701
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Nota. — não houve remuneração paga em 2017 aos novos elementos do Conselho
Fiscal (mandato de 2017-2019), uma vez que a nomeação ocorreu apenas a 20 de
dezembro de 2017. Por força dos estatutos, o Conselho Fiscal nomeado para o
mandato de 2014-2016 teve que permanecer em funções até à data de nomeação
do novo Conselho. Assim, a remuneração relativa ao ano de 2017, está contemplada nas linhas referentes ao mandato de 2014-2016.
vi. Indicação da remuneração no ano de referência dos membros da mesa da
Assembleia Geral
Ver informação constante no capítulo 5 (Relatório de Governo Societário),
ponto 5.5 (Órgãos Sociais e Comissões), alínea B.I (Composição da mesa da
Assembleia Geral).
5.8. Transações com partes
Relacionadas e Outras
5.8.1. Apresentação de
mecanismos implementados
pela entidade para
efeitos de controlo de
transações com partes
relacionadas e indicação
das transações que foram
sujeitas a controlo no
ano de referência

Na INCM o mecanismo de controlo das transações com partes relacionadas
consubstancia-se na elaboração do dossier de preços de transferência interna,
onde se verifica que as operações vinculadas entre as entidades observam os
princípios da plena concorrência.
A INCM, para além do cumprimento de todas as obrigações legais em matéria
de divulgação de informação, está consciente das suas responsabilidades enquanto empresa prestadora de serviços de interesse público que interage com
vários parceiros, os quais, direta ou indiretamente, constituem partes interessadas no desempenho da sua atividade.
As transações ocorridas durante 2017 foram efetuadas com a empresa participada, Multicert — Serviços de Certificação Eletrónica, S. A. e encontram-se quantificadas no quadro seguinte:

Quadro 34
Resumo das transações
com ent dades re ac onadas

Valores em milhares de euros
Saldos ativos
Multicert — Serviços de Certificação Eletrónica

-

Saldos passivos
Multicert — Serviços de Certificação Eletrónica

106

Proveitos
Multicert — Serviços de Certificação Eletrónica

12

Custos
Multicert — Serviços de Certificação Eletrónica

1 262

Assim, importa referir que a INCM elaborou um dossier de preços de transferência interna com a Multicert — Serviços de Certificação Eletrónica, S. A., referente
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ao ano de 2017, no qual se verificou que as operações vinculadas entre estas duas
entidades observam os princípios de plena concorrência.
5.8.2 Informação sobre
outras transações

a) Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços
Sobre esta matéria, consultar o capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade), no ponto 4.4.4, (Procurement Sustentável).
b) Identificação das transações que não tenham ocorrido em condições de
mercado
Analisando os processos já concluidos, foram desenvolvidos 447 processos correspondentes a 51,1 milhões de euros que envolveram tramitação processual relacionada com a contratação pública (acima dos 5 000 €) e que foram adjudicados
em 2017 , valor que em que alguns processos é referente a contratos plurianuais
que foram colocados no mercado em condições concorrenciais.
Neste domínio, regista-se que cerca de 34,54 % do valor foi adjudicado em condições concorrenciais, referente a 25 % dos processos de aquisição.
Devido à sua natureza de empresa de produtos de segurança com considerável
envolvência tecnológica, os mercados de abastecimento naturais da empresa
assentam em fornecedores que exploram segmentos de mercado pouco divulgados, do que resulta uma oferta reduzida e muito especializada, por vezes protegida por patentes e segredos comerciais. Por outro lado, na área de produtos
metálicos, a grande componente de valor das matérias-primas é transacionada
em bolsa, constituindo o principal mecanismo de fixação de preços.
Perante este cenário que caracteriza a atividade da INCM, parte do universo das
contratações desenvolvidas foram efetuadas por ajuste direto a uma entidade
através dos mecanismos previstos na lei, com utilização dos critérios materiais
devido aos diversos fatores atrás mencionados, tendo correspondido a 55,80 %
do valor total adjudicado.
A parcela dos ajustes diretos correspondeu apenas a 9,66 % do total do valor, no
univerdo dos referidos 447 procedimentos, os quais se concretizaram a diversas
entidades, dentro dos limites legais.
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c) Lista de fornecedores com transações com a entidade que representem
mais de 5 % dos fornecimentos e serviços externos (no caso de ultrapassar
1 milhão de euros)
Valores em euros
Quadro 35
Fornecedores que representam
ma s de 5 % dos fornec mentos
e serv ços externos (super or a
1 M¤)

5.9. Análise de
sustentabilidade
da entidade nos
domínios económico,
social e ambiental
5.9.1. Estratégias adotadas
e grau de cumprimento
das metas fixadas

5.9.2. Políticas
prosseguidas com vista
a garantir a eficiência
económica, financeira,
social e ambiental e a
salvaguardar normas
de qualidade

Designação

Valor

CTT — Correios de Portugal, S. A.

2 604 961

Multicert — Serviços de Certificação Electrónica, S. A.

1 424 970

* O valor indicado inclui IVA

Sobre este assunto, consultar, por favor, o capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade),
no ponto 4.1 (Quadro Estratégico).
Em particular, quanto ao grau cumprimento das metas fixadas relativamente aos
objetivos estratégicos, ver, por favor, o capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade),
ponto 4.1.9 (Desdobramento da Estratégia).
Por último, remete-se para o capítulo 5 (Relatório de Governo Societário), ponto
5.2.4 (Orientações definidas para o Setor Empresarial do Estado), para verificação do cumprimento da LOE.
i. Forma de cumprimento dos princípios inerentes a uma adequada gestão
empresarial:
a) Definição de uma política de responsabilidade social e de desenvolvimento
sustentável e dos termos do serviço público prestado, designadamente no âmbito da proteção dos consumidores (vide artigo 49.º do RJSPE);
Sobre este assunto, consultar por favor, o capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade),
ponto 4.5 (Valor para a Sociedade) e o ponto 4.4.8 (Proteção e Satisfação do Cliente).
b) Definição de políticas adotadas para a promoção da proteção ambiental e
do respeito por princípios de legalidade e ética empresarial, assim como as regras implementadas tendo em vista o desenvolvimento sustentável (vide artigo 49.º do RJSPE);
Sobre este assunto, consultar por favor, o capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade),
ponto 4.7 (Valor para o Ambiente) e ponto 4.6 (Valor para o Colaborador).
c) Adoção de planos de igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de
tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar discriminações e a permitir a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional (vide
n.º  2 do artigo 50.º do RJSPE);
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Sobre este assunto, consultar por favor, o capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade),
ponto 4.6.2 (Igualdade e Diversidade) e ponto 4.6.5 (Benefícios).
d) Referência a medidas concretas no que respeita ao Princípio da Igualdade do
Género, conforme estabelecido no n.º  1 da Resolução do Conselho de Ministros
n.º  19/2012, de 23 de fevereiro;
Sobre este assunto, consultar por favor, o capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade),
ponto 4.6.2 (Igualdade e Diversidade).
e) Identificação das políticas de recursos humanos definidas pela entidade, as
quais devem ser orientadas para a valorização do indivíduo, para o fortalecimento da motivação e para o estímulo do aumento da produtividade, tratando com
respeito e integridade os seus trabalhadores e contribuindo ativamente para a
sua valorização profissional (vide n.º  1 do artigo 50.º do RJSPE);
Sobre este assunto, consultar por favor, o capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade),
ponto 4.6 (Valor para o Colaborador).
f) Informação sobre a política de responsabilidade económica, com referência
aos moldes em que foi salvaguardada a competitividade da entidade, designadamente pela via de investigação, inovação, desenvolvimento e da integração
de novas tecnologias no processo produtivo (vide n.º  1 do artigo 45.º do RJSPE).
g) Referência ao plano de ação para o futuro e a medidas de criação de valor para
o acionista (aumento da produtividade, orientação para o cliente, redução da exposição a riscos decorrentes dos impactes ambientais, económicos e sociais das
atividades, etc.)
Sobre este assunto, consultar por favor, o capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade),
pontos 4.1 (Quadro Estratégico), 4.4 (Valor para o Negócio), 4.5 (Valor para a
Sociedade), 4.6 (Valor para o Colaborador) e 4.7 (Valor para o Ambiente).
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5.10. Avaliação do
Governo Societário
5.10.1. Verificação
do cumprimento
das recomendações
recebidas relativamente
à estrutura e prática de
governo societário (vide
artigo 54.º do RJSPE),
através da identificação
das medidas tomadas no
âmbito dessas orientações.
Para cada recomendação
deverá ser incluída

5.10.2. Outras
informações: a entidade
deverá fornecer quaisquer
elementos ou informações
adicionais que, não se
encontrando vertidas
nos pontos anteriores,
sejam relevantes para
a compreensão do
modelo e das práticas
de governo adotadas

a) Informação que permita aferir o cumprimento da recomendação ou remissão
para o ponto do relatório onde a questão é desenvolvida (capítulo, subcapítulo,
secção e página);
b) Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, justificação para essa
ocorrência e identificação de eventual mecanismo alternativo adotado pela entidade para efeitos de prossecução do mesmo objetivo da recomendação.
Na elaboração do presente documento foi tida em consideração a legislação
em vigor e o modelo, elaborado pela Unidade Técnica de Acompanhamento
e Monitorização do Setor Público Empresarial (UTAM), para elaboração do
Relatório de Governo Societário (RGS).

Nada a acrescentar face ao descrito anteriormente no presente documento.
O Conselho de Administração
Gonçalo Caseiro (Presidente do CA)
Dora Moita (Vogal do CA)
Alcides Gama (Vogal do CA)
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6. Relatório de Gestão

6.1. Cumprimento
das orientações legais
6.1.1. Objetivos de
gestão e Plano de
Atividades e Orçamento

A INCM procedeu ao acompanhamento mensal do grau de cumprimento dos
objetivos impostos pela Lei do Orçamento do Estado (LOE), aprovado pela Lei
n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e respetivo Decreto-Lei n.º 25/2017, de 3 de
março, que estabeleceu as disposições necessárias à execução do Orçamento do
Estado para 2017.
Sobre este assunto consultar, por favor, o capítulo 5 (Relatório de Governo
Societário), ponto 5.2.4. (Orientações definidas para o Setor Empresarial do
Estado).
Não obstante a inexistência de objetivos setoriais definidos, a INCM acompanhou mensalmente a monitorização dos objetivos e indicadores constantes dos
contratos de gestão dos anteriores membros do Conselho de Administração,
mas os quais, em bom rigor, eram apenas válidos para o mandato de 2014-2016,
aguardando-se, à data de elaboração do presente Relatório e Contas, a definição
dos objetivos para o novo mandato por parte do acionista.
Grau de execução do Plano de Atividades e Orçamento (PAO) 2017
Pretende-se com este ponto evidenciar a execução do Plano de Atividades e
Orçamento para 2017, designadamente quanto aos princípios financeiros de referência, investimento, quadro de pessoal e nível de endividamento.
Há que referir, assim, em primeiro lugar, que o ofício n.º 5939, de 4 de novembro
de 2017, da DGTF, relativo à elaboração dos instrumentos previsionais de gestão para 2017, determinava a observância de princípios financeiros relacionados
com a evolução do EBITDA, com os gastos operacionais e com os gastos com
comunicações, com deslocações, com ajudas de custo, com alojamento e associados à frota automóvel, bem como a revisão das categorias dos veículos em
utilização, face a 31 de dezembro de 2016.
Refira-se a este propósito o pedido de exceção ao cumprimento dos gastos com
comunicações, com deslocações, com ajudas de custo, com alojamento e associados à frota automóvel já mencionado no capítulo 5 (Relatório de Governo
Societário), ponto 5.2.4 (Orientações definidas para o Setor Empresarial do
Estado).
De seguida, será evidenciado o grau de execução do PAO 2017, relativamente a
cada um dos princípios financeiros de referência:
› EBITDA (resultados antes de juros, impostos depreciações e amortizações) — assegurar o crescimento do EBIDTA face ao ano anterior de forma a garantir a sustentabilidade económico-financeira da empresa.
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Quadro 36
Evo ução EB TDA
Valores em euros
2017

2016

Execução

Execução

Valor

%

EBITDA

23 173 366

31 626 209

-8 452 844

-26,7

EBITDA s/operação metal amoedado

23 130 071

30 899 187

-7 769 117

-25,1

815 081

328 404

486 677

148,2

Indemnizações pagas por rescisão, encargos decorrentes
da reposição salarial, bem como os efeitos decorrentes da
aplicação dos artigos 20.º e 21.º da LOE
Imparidade do terreno de Albarraque
EBITDA s/imparidade de Albarraque, s/alterações salariais
(LOE) e s/operação metal amoedado.

Variação 17/16

6 774 760

0

6 774 760

-

30 719 911

31 227 591

-507 680

-1,63

*Valores reexpressos

Da leitura do quadro acima, constata-se que a diminuição do EBITDA de 2017
versus 2016, no montante de 8,5 milhões de euros, se reduz a tão-somente a meio
milhão de euros quando são desconsideradas as situações extraordinárias ocorridas em cada um dos referidos anos, nomeadamente: (i) a operação de venda
de metal amoedado, que não faz parte dos negócios correntes da INCM, (ii) as
indemnizações pagas por rescisão, encargos decorrentes da reposição salarial,
bem como os efeitos resultantes da aplicação dos artigos 20.º e 21.º da LOE, por
serem fruto de uma alteração legislativa e, principalmente, (iii) a desvalorização
de um ativo da empresa (terreno de Albarraque), em consequência da alteração
de prédio urbano para rústico, o que implicou o registo de uma imparidade de,
aproximadamente, 6,8 milhões de euros, tendo tido grande impacto nos resultados e, consequentemente, nos rácios apresentados.
Esta imparidade, que resultou da desvalorização do referido terreno, está suportada numa avaliação externa realizada por entidade idónea e devidamente
especializada. Para maior detalhe sobre este assunto, consultar, por favor, o capítulo 6 (Relatório de Gestão), ponto 6.5 (Notas às Demonstrações Financeiras),
nota n.º 2AA.
Excecionadas e justificadas as situações extraordinárias acima mencionadas torna-se importante salientar que a redução de meio milhão de euros no EBITDA
face ao ano anterior, que representa uma variação de apenas 1,63 %, acomoda,
por sua vez, os primeiros efeitos da alteração do portefólio de produtos e serviços da INCM que implica uma mudança da estrutura de custos face à dos seus
produtos tradicionais, já que os novos negócios, que compensam os que estão
a desaparecer, apresentam irremediavelmente, fruto de um mercado altamente
concorrencial, margens libertas substancialmente inferiores e têm incorporados
mais gastos, por exemplo, com Fornecimentos e Serviços Externos (FSE).
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A redução de formulários em papel, a diminuição de receitas médicas em papel e
a eliminação das guias de transporte de resíduos, entre outros produtos tradicionais, são exemplo desta transformação que não deixa de ser salutar por decorrer
dos processos de modernização da nossa Administração Pública. Porém, substituir produtos exclusivos por atividades mercantis (sejam puramente mercantis
ou bastante próximas de tal operação, dado o escrutínio que os atuais compradores públicos efetuam), não libertam as mesmas margens, o que facilmente se
compreende.
Acresce ainda o maior impacto nos resultados de 2017 da estratégia de internacionalização da INCM, bem como da necessidade de investimento na melhoria
da eficiência interna e da aposta em II&D, corolários da inevitável alteração do
negócio, por forma a garantir a sustentabilidade da empresa.
Com efeito, a intensificação da estratégia de internacionalização arrasta consigo
maiores custos de comissões com parceiros locais, mais deslocações a clientes
e parceiros, entre outros custos, absolutamente necessários para a concretização
de novos negócios.
No que concerne a um maior esforço na melhoria da eficiência interna, refira-se,
a título de exemplo, o forte investimento efetuado em 2017 na concretização de
diversas iniciativas que resultaram da definição futura do modelo de custeio da
empresa. Uma das áreas eleitas para uma intervenção prioritária foi a logística,
onde se revelava premente simplificar a estrutura logística e otimizar o processo de armazenamento, a que se acoplaram iniciativas de melhoria ao nível do
planeamento de produção e consequente planeamento de necessidades de materiais, para que a empresa possa comprar melhor, produzir e distribuir os seus
produtos atempadamente, nas quantidades ideais, tendo em vista a satisfação
dos níveis de serviço e a diminuição dos custos ao longo do sistema.
Revelaram-se também indispensáveis os investimentos conducentes à redução
do risco operativo, procedendo-se durante o ano de 2017 ao reapetrechamento
industrial.
Para além do aumento de custos, face a 2016, que decorre das iniciativas e
projetos acima descritos, há que considerar ainda o aumento da execução do
investimento da INCM no desenvolvimento de projetos de investigação e desenvolvimento tendo em vista a criação de riqueza, a evolução tecnológica e a
modernização de suporte à sua oferta, decorrente da estratégia apoiada pela tutela na temática da I&DI.
Neste contexto, conclui-se facilmente que não é expectável que seja praticável
manter os resultados históricos da INCM, apesar de ser possível continuar a
assistir a um sólido crescimento do volume de negócios. A estratégia definida
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prosseguir, que visa garantir o cumprimento da orientação emanada pelo acionista no sentido de o Conselho de Administração «desenvolver as ações necessárias para garantir a evolução do modelo de negócio da INCM» pode não gerar
resultados a curto prazo, mas consubstancia-se indubitavelmente num investimento para a sustentabilidade da INCM e para a rendibilidade e respetivo valor
gerado ao acionista, no futuro.
› Gastos Operacionais — assegurar, no seu conjunto, a redução do peso dos
gastos operacionais (CMVCM + FSE + gastos com pessoal) no volume de negócios, expurgado dos montantes recebidos a título de subsídios à exploração
e indemnizações compensatórias. Paralelamente, será também necessário assegurar: (i) os gastos com comunicações e as despesas com deslocações/estadas
deverão ser reduzidas em 5 % face ao montante constante do PAO para 2016
salvo se estiverem em curso processos de restruturação, de internacionalização
das empresas ou de aumento de atividade devidamente justificados e aceites
pelas tutelas; (ii) a despesa com ajudas de custo e os gastos associados à frota
automóvel devem manter-se ao nível dos previstos no PAO para 2016, salvo se o
aumento verificado decorrer de processos de reestruturação, de internacionalização das empresas ou de aumento de atividade devidamente justificados e aceites
pelas tutelas.
Valores em euros
Quadro 37
Evo ução dos Gastos
Operac ona s/Vo ume de Negóc os

PRC

Planeado

Execução

2017

2017

valor

%

CMVMC

20 824 408 25 737 703

4 913 294

24

FSE

13 057 450

15 512 237

2 454 787

19

139 065

154 205

15 141

11

28 532

38 351

9 819

34

141 456

95 285

-46 171

-33

Deslocações/Estadas**
Ajudas de custo
Comunicações

Desvio

Gastos com o pessoal s/ indemnizações

20 073 624 22 376 746 2 303 122

11

Total (1)

53 955 483 63 626 687 9 671 204

18

Volume de negócios (VN)* (2)

93 392 397 95 927 125

2 534 728

3

Peso dos gastos / VN (1)/(2)

58%

66%

0

15

Número de trabalhadores

641

651

10

2

(*) O volume de negócios não inclui subsídios e indemnizações compensatórias.
(**) Deslocações e estadas totais (atividade corrente + internacionalização). Contabilisticamente
existe uma única conta para registo dos gastos com deslocações e estadas pelo que não é possível a
separação das duas rubricas, nem a identificação do número de noites.

Relativamente aos custos com as mercadorias vendidas e matérias consumidas
(CMVMC) o aumento de 4,9 milhões de euros que se registava à data de 31 de
dezembro de 2017 é explicado principalmente pelo aumento do custo do ouro,
que se revelou substancialmente diferente do valor planeado com base nas cotações àquela data, e que, por si só, representa um desvio de 2,4 milhões de euros,
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conjugado com o substancial aumento do consumo de disco de ouro para produção de diversas moedas no último trimestre do ano, mas cujas vendas se concretizarão, afinal, na sua maior parte só em 2018.
No que concerne aos gastos com os FSE, comparativamente com PAO, verificou-se uma variação de 19 % (+2,5 milhões euros), já que os gastos reais ocorridos neste período foram, nalguns casos, superiores aos planeados, como, por exemplo,
os custos com as reparações e atualizações de máquinas cuja natureza é de difícil previsibilidade, os fees associados ao equipamento de impressão dos Censos
para Moçambique, os gastos com trabalhos de impressão efetuados por terceiros
(devido ao aumento da ocupação de fábrica, provocado, por exemplo, pelos já
referidos Censos), bem como o aumento do trabalho temporário para fazer face
a necessidades de recursos humanos decorrentes de novos produtos e projetos,
agravada pela limitação de contratação imposta no Setor Empresarial do Estado.
É de referir também que houve gastos acrescidos com royalties provocados por
vendas superiores ao planeado de receitas e vinhetas médicas, bem como decorrentes do atraso da renegociação do contrato do novo contrato da Public Key
Infrastructure (PKI), originando custos com o reconhecimento do browser e fees
do Cartão de Cidadão, cuja ocorrência já não era expectável em 2017.
Acrescem, por fim, nesta rubrica os aumentos decorrentes da estratégia de internacionalização da INCM, bem como da necessidade de investimento na melhoria
da eficiência interna e da aposta em II&D, tal como já anteriormente explicitado.
No que concerne aos gastos com o pessoal, verifica-se um desvio face ao planeado em cerca de 12 % (2,4 milhões de euros). No entanto, excluindo as rubricas associadas aos benefícios pós-emprego, cujo gasto é reconhecido na sequência do
resultado do estudo atuarial, variável que a INCM não pode controlar, verifica-se
que o acréscimo é de 9 % (1,7 milhões de euros), em parte justificado por custos
mais elevados com trabalho suplementar devido ao aumento do número de horas trabalhadas e pela alteração do valor por hora a pagar, por efeito da reposição das regras do Acordo da Empresa, e, ainda, pelo aumento de custos com a
remuneração principal provocado maioritariamente pelas alterações legislativas
introduzidas pelo Orçamento do Estado (OE) para 2017, que veio a originar a
reposição progressiva das reduções salariais.
Por sua vez, os gastos com a frota automóvel incluem todos os gastos passíveis
de serem associados às viaturas (v.g. rendas, seguros, portagens, manutenção,
combustíveis). Considerando os sucessivos e continuados esforços de redução
de custos proporcionados, em boa parte, pela centralização de responsabilidades
na gestão da frota automóvel, já não foi possível no PAO 2017 considerar novamente uma redução significativa de custos, tendo-se contemplado apenas uma
previsão para manutenção corrente da frota automóvel, tendo-nos proposto tão-somente manter os valores de 2015. No entanto, também foi na altura referido
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que essa previsão não contemplava qualquer gasto extraordinário que viesse,
eventualmente, a revelar-se imprescindível, o que, em boa verdade, acabou por
acontecer com o processo de reacondicionamento da frota, com o objetivo de
efetuar novos contratos de aluguer operacional de veículos (AOV), com redução
de algumas categorias, que permitirá à INCM diminuir ainda mais este tipo de
encargos durante os próximos anos.
De seguida apresentam-se os quadros com a comparação do número de veículos
e dos respetivos gastos, com o que tinha sido planeado.
Quadro 38
Gastos com a Frota Automóve
e Número de Veícu os

Valores em euros

Gastos com a frota automóvel

Planeado

Execução

2017

2017

Valor

%

146 603

165 977

19 374

13

23

23

0

0

Número de veículos

Desvio

No que concerne aos investimentos foi executado 44 % do valor que estava planeado para o ano de 2017, totalizando um montante de 6,6 milhões de euros. É, no
entanto, importante ressalvar que uma grande maioria dos equipamentos foi adquirida em concursos públicos internacionais, onde os interessados levantaram
várias questões do foro técnico, protelando a execução dos investimentos planeados, que só poderão ser efetivados com a aceitação dos equipamentos. Aliás,
a este propósito, é de referir também que o valor inscrito no Plano de Atividades
e Orçamento para o ano de 2018 incorpora 5,8 milhões de euros destes investimentos que transitaram de 2017, sendo que, caso se tivesse conseguido concluir
os processos de aquisição e instalação (vg. equipamento impressão offset bobina,
equipamento impressão offset folha papel) durante o ano em análise, a taxa de
execução chegaria aos 83 %.

Quadro 39
Taxa de Execução Orçamenta
dos nvest mentos
Valores em euros
Tipologia de investimento

PAO 2017

Executado
1.º trimestre

Executado
2.º trimestre

Executado
3.º trimestre

Executado
4.º trimestre

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Certificação e segurança INCM

266 280

0

0

0

0

339 095

127

417 027

157

Conservação e remodelação de
instalações de apoio

1 061 600

49 796

5

118 514

11

198 032

19

375 857

35

Conservação e remodelação de
instalações industriais

835 090

27 008

3

47 766

6

75 908

9

106 630

13

4 884 738

54 307

1

272 848

6

2 605 091

53

3 293 156

67

Evolução e modernização de
portefólio de produtos
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Valores em euros
Tipologia de investimento

PAO 2017

Executado
1.º trimestre

Executado
2.º trimestre

Executado
3.º trimestre

Executado
4.º trimestre

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

Evolução e modernização de
processos e produtos internos

819 885

30 808

4

263 905

32

339 831

41

474 120

58

Inovação, investigação &
desenvolvimento

962 825

193 013

20

268 032

28

23 237

2

84 545

9

Otimização e modernização parque
industrial

1 809 440

621 645

34

873 212

48

1 105 157

61

1 295 761

72

Renovação parque industrial e
tecnológico

4 352 057

75 847

2

219 473

5

397 611

9

513 253

12

14 991 915

1 052 423

7

2 063 750

14

5 083 962

34

6 560 350

44

Total

Relativamente ao quadro de pessoal, estava previsto para o final de 2017 que o
quadro de efetivos da INCM totalizasse 662 colaboradores, incluindo os titulares
do órgão de gestão, prevendo-se, desde logo, o gradual aumento do efetivo de
pessoal nos próximos anos, de forma a poder enfrentar os desafios que se colocam à INCM. Como se poderá constatar no quadro seguinte, não foi possível
contratar, até final de 2017, a totalidade de colaboradores que haviam sido planeados, verificando-se um desvio de 8 colaboradores.

Quadro 40
Número tota de RH

Designação

Planeado Execução

Número total de RH (O.S. + Cargos de direção + trabalhadores)

2017

2017

662

654

Desvio
Valor

%

-8 -1,2

Por fim, há que referir que a INCM não requereu financiamento durante o ano
2017.
6.1.2. Gestão do
risco financeiro
Quadro 41
Evo ução de Encargos F nance ros

Desde o ano de 2013 que a INCM não requer financiamento.

Encargos financeiros (€)
Taxa média de financiamento (%)

2017

2016

2015

2014

2013

10 713

89 304

26 508

21 752

233 611

0

0

0

0

0
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6.1.3. Limite de crescimento
do endividamento

Não aplicável, pois desde o ano de 2013 que a INCM não requer financiamento,
conforme mencionado.

Quadro 42
Evo ução do Pass vo Remunerado
Passivo Remunerado

2017

2016

2015

2014

2013

Variação 17/16

Valores (€)

Valor

%

Financiamento remunerado (corrente e não corrrente)

0

0

0

0

0

0

0

- do qual concedido pela DGTF

0

0

0

0

0

0

0

Aumentos de capital por dotação

0

0

0

0

0

0

0

Aumentos de capital por conversão créditos

0

0

0

0

0

0

0

Endividamento ajustado

0

0

0

0

0

0

0

6.1.4. Evolução do prazo
médio de pagamentos

Quadro 43
Prazo Méd o de Pagamentos

Em conformidade com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de
22 de fevereiro, com a alteração introduzida pelo Despacho n.º 9870/2009, de
13 de abril, apresenta-se de seguida a evolução do prazo médio de pagamentos
(PMP) e a divulgação dos atrasos nos pagamentos (arrears), conforme definidos
no Decreto-Lei n.º 65-A/2011, de 17 de maio, bem como a estratégia adotada para
a sua diminuição:
PMP

2017

Prazo (dias)

56

2016

Variação 17/16

50

Valor

%

6

1,1

A INCM tem vindo a cumprir a resolução do Conselho de Ministros sobre a
redução do PMP. Para o efeito tem implementado procedimentos, tais como a
rotina de pagamentos semanais e envio de circulares a fornecedores, para o cumprimento de prazos.
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 25/2017, de
3 de março, que estabelece as normas de execução do Orçamento do Estado
para 2017, a INCM publica trimestralmente no seu site em: https://www.incm.pt/
portal/incm_df.jsp, os montantes em dívida vencida a fornecedores, com prazos
superiores a 30 dias.
Quadro 44
Va or das dív das venc das

Dívidas vencidas

Valor (€)
0-90 dias

Aq. de bens e serviços
Aq. de capital
Total

Valor das dívidas vencidas de acordo com o artigo 1.º
Decreto-Lei n.º 65-A/2011 (€)
90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias

> 360 dias

2 982 199

14 805

118 611

8 869

-

-

-

-

16 014
-

2 982 199

14 805

118 611

8 869

16 014
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6.1.5. Recomendações
do acionista emitidas
na aprovação das
contas de 2016

Não aplicável, pois não existiram recomendações do acionista emitidas aquando
da aprovação das contas do exercício de 2016.

6.1.6. Remunerações

a) Órgãos Sociais
1. Mesa da Assembleia Geral
Sobre este assunto, consultar por favor, o capítulo 5 (Relatório de Governo
Societário), ponto 5.5 (Órgãos Sociais e Comissões), alínea B.I. (Composição da
Mesa da Assembleia Geral).
2. Conselho de Administração
Sobre este assunto, consultar por favor, o capítulo 5 (Relatório de Governo
Societário), ponto 5.7 (Remunerações), alínea D.I (Indicação do montante anual
da remuneração auferida).
Os membros do Conselho de Administração da INCM que exerceram funções em 2017 não desempenham quaisquer outras funções remuneradas em
acumulação.
Não existiram, em 2017, remunerações pagas sob a forma de participação nos
lucros e ou de pagamento de prémios, bem como não existiu qualquer indemnização paga ou devida a ex-administradores.

Quadro 45
Encargos com v aturas do
Conse ho de Adm n stração
Membro do CA
Viatura Celebração Valor de Modalidade
atribuída de contrato referência
(1)
da viatura
(€)
2014-2016

Presidente Rui Carlos Alvarez
Carp

2014-2016

Vogal

2014-2016

2017-2019

Rodrigo Fernandes
Homem de Lucena
Vogal
Gonçalo Nuno
Mendes de
Almeida Caseiro
Presidente Gonçalo Nuno
Mendes de
Almeida Caseiro

Encargos com Viaturas - 2017
Ano
Ano Valor da
Gasto Prestações
início termo
renda
anual contratuais
mensal
com
remanes
centes
(€) rendas
(número)
(€)
2012 2017
580
4 640
0
2017 2021
527
527
45
2014 2018
530
5 298
12

S
S
S

S
S
S

49 548
35 508
42 348

AOV
AOV
AOV

S

S

42 348

AOV

2014

2018

530

5 298

12

S

S

35 508

AOV

2017

2021

527

1 054

45
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Membro do CA
Viatura Celebração Valor de Modalidade
atribuída de contrato referência
(1)
da viatura
(€)
2017-2019

Vogal

Dora Maria dos
Santos Ferreira
Brites Moita
2017-2019 Vogal
Alcides de Castro
Oliveira Gama
(1) Aquisição, AOV, leasing ou outra.

S

S

42 348

AOV

S

S

42 348

AOV

Encargos com Viaturas - 2017
Ano
Ano Valor da
Gasto Prestações
início termo
renda
anual contratuais
mensal
com
remanes
centes
(€) rendas
(número)
(€)
2014 2018
530
1 060
12

2014

2018

530

1 060

12

Quadro 46
Gastos com Des ocações
em Serv ço
Mandato

Membro do CA

Gastos anuais associados a deslocações em serviço (€)
Deslocações
em serviço

Custo com
alojamento

Ajudas
de custo

1 792

569

350

2 712

782

0

38

819

2014-2016 Presidente Rui Carlos Alvarez Carp

Outras
Identificar

Gasto total
Valor com viagens

2014-2016 Vogal

Rodrigo Fernandes Homem
de Lucena

2014-2016 Vogal

Gonçalo Nuno Mendes de
Almeida Caseiro

3 458

566

876

4 899

2017-2019 Presidente Gonçalo Nuno Mendes de
Almeida Caseiro

2 808

572

275

3 655

90

0

0

90

1 974

180

813

2 967

2017-2019 Vogal

Dora Maria dos Santos
Ferreira Brites Moita

2017-2019 Vogal

Alcides de Castro Oliveira
Gama

15 143

3. Fiscalização
(i) Conselho Fiscal
Sobre este assunto, consultar, por favor, o capítulo 5 (Relatório de Governo
Societário), ponto 5.7 (Remunerações), alínea D.V (Indicação do montante anual
da remuneração auferida).
(ii) ROC/FU
Sobre este assunto, consultar, por favor, o capítulo 5 (Relatório de Governo
Societário), ponto 5.5 (Órgãos Sociais e Comissões), alínea E.III (Indicação do
número de anos).
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4. Auditor externo
Sobre este assunto, consultar, por favor, o capítulo 5 (Relatório de Governo
Societário), ponto 5.5 (Órgãos Sociais e Comissões), alínea F.I (Identificação do
Auditor Externo).
b) Restantes trabalhadores
É de referir que a INCM cumpriu com a reposição, em julho de 2017, de 50 % dos
direitos adquiridos, determinada pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, bem
como de todas as restantes determinações desta Lei em matéria salarial (v.g. subsídio de refeição, trabalho extraordinário ou suplementar, trabalho noturno e forma de pagamento do subsídio de Natal).
Em 2017, na INCM, não existia a possibilidade de utilização de cartões de crédito
ou outros instrumentos de pagamento por parte dos gestores públicos, tendo
por objeto a realização de despesas ao serviço da empresa, bem como não foram
reembolsadas quaisquer despesas que caiam no âmbito do conceito de despesas
de representação pessoal.

6.1.7. Artigos 32.º e
33.º do Estatuto do
Gestor Público (EGP)

O valor das despesas associadas a comunicações, que incluem telefone móvel,
telefone domiciliário e Internet, constam no quadro seguinte.
Quadro 47
Gastos com Comun cações Móve s

Membro do CA
(Nome)

Gastos com comunicações móveis (€)
Plafond
mensal
definido

Valor Observações
anual

2014-2016

Presidente

Rui Carlos Alvarez Carp

80

109

2014-2016

Vogal

Rodrigo Fernandes
Homem de Lucena

80

68

2014-2016

Vogal

Gonçalo Nuno Mendes
de Almeida Caseiro

80

2017-2019

Presidente

Gonçalo Nuno Mendes
de Almeida Caseiro

80

125

2017-2019

Vogal

Dora Maria dos Santos
Ferreira Brites Moita

80

26

1.590 Uso de comunicações móveis a título extraordinário,
durante o período de deslocação ao estrangeiro, para
acompanhar e resolver questões com o módulo de
contabilização automática do pricing do Diário da
República, bem como com questões de negociação e
alteração do fornecimento de passaportes de São Tomé
e Príncipe.
Pagamento de despesa autorizado através da DCA
348/2017, de 6 de abril.
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Membro do CA
(Nome)

2017-2019

Vogal

Gastos com comunicações móveis (€)
Plafond
mensal
definido
Alcides de Castro
Oliveira Gama

80

Valor Observações
anual
272 Uso de comunicações móveis a título extraordinário,
durante o período de deslocação ao estrangeiro para
acompanhar a Id Conference e realizar contactos com
clientes locais, na Colômbia, bem como para apresentar
o projeto do cartão de identidade do país e tratar de
assuntos associados à emissão do novo passaporte, em
São Tomé e Príncipe.
Pagamento de despesa autorizado através da DCA
107/2018, de 8 de fevereiro.

Os valores associados às despesas de combustível e portagens afetos mensalmente às viaturas de serviço dos elementos do Conselho de Administração,
constam no quadro seguinte:
Quadro 48
Gastos Anua s das V aturas
dos E ementos do Conse ho
de Adm n stração

Membro do CA
(Nome)

Plafond mensal
combustível e
portagens

Gastos anuais associados a viaturas (€)
Combustível Portagens

Total

Rui Carlos Alvarez Carp

462

1 691

973

Rodrigo Fernandes Homem de Lucena

370

1 103

589

1 692

Gonçalo Nuno Mendes de Almeida Caseiro

370

1 515

819

2 334

Gonçalo Nuno Mendes de Almeida Caseiro

486

326

480

Dora Maria dos Santos Ferreira Brites Moita

389

181

113

Alcides de Castro Oliveira Gama

389

311

326

Total

Observações

2 664
Vogal (2014/2016)

805 Presidente (2017/2019)
295
637
8 428

6.1.8. Despesas não
documentadas ou
confidenciais

A INCM não teve, em 2017, despesas não documentadas ou confidenciais, de
acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 16.º do RJSPE e do artigo 11.º do EPG.

6.1.9. Relatório sobre
remunerações

Considera-se que este requisito de elaboração e divulgação de relatório sobre
remunerações pagas a mulheres e homens, de acordo com o n.º 2 da Resolução
de Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 7 de março, encontra-se cumprido,
considerando as informações sobre remunerações desagregadas por género
constantes no capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade), ponto 4.6.2 (Igualdade e
Diversidade).

6.1.10. Relatório
anual sobre prevenção
da corrupção

Sobre este assunto, consultar, por favor, o capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade),
ponto 4.4.9 (Gestão do Risco).
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6.1.11. Contratação Pública

Sobre este assunto, consultar, por favor, o capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade),
ponto 4.4.4 (Procurement Sustentável).

6.1.12. Nível de
adesão da empresa
ao sistema nacional
de compras públicas

A INCM aderiu ao Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP) com o estatuto de entidade voluntária, através de contrato de adesão formalizado em
27 de janeiro de 2009. Desde essa data e após uma análise à configuração dos
diversos acordos quadro disponibilizados pela ESPAP (Entidade de Serviços
Partilhados da Administração Pública), a empresa tem vindo a optar por recorrer
a alguns para despoletar processos de aquisição em categorias transversais da
sua atividade.
As aquisições têm sido desenvolvidas de forma isolada ou em parceria com a
Presidência do Conselho de Ministros (PCM), enquanto entidade agregadora de
necessidades para potenciar o efeito de economia de escala.
Consoante a adequação à realidade da empresa e as experiências prévias no desenvolvimento de procedimentos de aquisição ao abrigo do SNCP é feita uma
análise casuística sobre a possível utilização dos acordos quadro, sendo que
atualmente a empresa tem ativo os acordos de fornecimento de combustíveis
rodoviários (precisamente em parceria com as diversas entidades da PCM) e o
de licenciamento de software.

6.1.13. Redução de
gastos operacionais

Atentas as orientações estabelecidas pelo acionista único, bem como as obrigações decorrentes da Lei do Orçamento do Estado, foi revisto em 2017 o Plano de
Redução de Custos Operacionais (PRC) da INCM para o triénio de 2018-2020,
devidamente disponibilizado em SIRIEF.
Este Plano resultou de uma revisão do anterior PRC, contemplando algumas medidas que, por motivos vários, houve necessidade de recalendarizar ou que, embora tendo sido implementadas, continuará a fazer sentido dinamizar, bem como
novas medidas entretanto identificadas ao longo do ano e resultantes da reflexão
do próprio exercício de planeamento para 2018.
Assim, o PRC para 2018-2020 abrange um período temporal coincidente com
o mais recente exercício de planeamento efetuado no âmbito da elaboração dos
instrumentos previsionais de gestão, contemplando um total de 60 medidas de
redução de custos, as quais passaram a ser agrupadas em cinco categorias, tendo sido criada uma nova tipologia referente à realização de estudos com vista à
redução de custos:
A) Melhorar os mecanismos de governação;
B) Adquirir em regime concorrencial;
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C) Aumentar o controlo;
D) Racionalizar custos e/ou atividade;
E) Planos de estudos para redução de custos.
Quadro 49
Gastos operac ona s
Valores em euros
PRC

2017

2016

2015*

Absoluta

%

-8 452 844

-27

(0) EBITDA

23 173 366

(1) CMVMC

25 737 703

25 157 828 25 365 206

579 874

2

(2) FSE

15 512 237

13 874 944

13 395 905

1 637 294

12

21 830 074

20 472 017

17 769 737

1 358 057

7

268 408

328 404

605 636

-59 996

-18

(3) Gastos com o pessoal corrigidos dos encargos i), ii) e iii)
(3.i) Indemnizações pagas por rescisão

31 626 209 32 664 034

Variação 2017/2016

(3.ii) Impacto da reversão das reduções remuneratórias

173 364

173 364

(3,iii) Impacto da aplicação dos artigos 20.º e 21.º da LOE 2017

373 308

373 308

(4) Gastos operacionais =(1)+(2)+(3)

59 504 789 56 530 849

3 575 225

95 927 125

94 431 005

91 178 340

1 496 119

2

(6) Peso dos gastos/VN = (4)/(5)

66%

63%

62%

0

4

(5)Volume de negócios (VN)

63 080 014

6

(i) Gastos com comunicações (FSE)

95 285

111 067

168 798

-15 782

-14

(ii) Gastos com deslocações e alojamento(FSE) (a)

71 646

42 910

41 931

28 735

67

(iii) Gastos com ajudas de custo (G c/ Pessoal) (a)

12 960

13 758

14 909

-797

-6

165 977

153 188

146 605

12 788

8

345 868

320 924

372 243

24 944

8

654

644

646

10

2

3

3

3

0

0
-2

(iv) Gastos com as viaturas (d)
Total = (i) + (ii) + (iii) + (iv)
Número total de RH (OS+CD+trabalhadores)
Número de órgãos sociais (OS)
Número de cargos de direção (CD) **

100

102

89

-2

Número de trabalhadores (sem OS e sem CD) (b)

551

539

554

12

2

Número de trabalhadores/N.º CD

6,51

6,28

7,22

0

4

23

23

23

0

0

Número de viaturas (c)

*Valores reexpressos
** Inclui todos os cargos de direção e chefia.
Notas :
(a) Foram considerados apenas os valores referentes à atividade corrente, uma vez que a INCM através do despacho nº 799-16/SEATF ficou
excecionada dos valores referentes a processos de internacionalização ou aumento de atividade.
(b) Número de RH sem órgãos sociais, sem cargos de direção e sem ACIP (Acordo de Cedência de Interesse Público). Meta definida através do Despacho n.º 1345/16-SEATF.
(c) O número de viaturas inclui 9 viaturas de mercadorias em 2015, 2016 e 2017.
(d) O valor refere-se a todos os gastos com FSE´s e inclui ainda as contas: 68122000 (Impostos s/transp) ,68884000 (Pen.Contrat.-Div)
e 69180000 (Outros juros).
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A INCM está obrigada ao cumprimento do princípio de unidade de tesouraria,
em particular em 2017, por força da aplicação do artigo 111.º da Lei n.º 42/2016,
de 28 de dezembro, à qual não foi excecionada, com as dispensas autorizadas
pelo Despacho n.º 520/15, de 15 de abril, da Secretária de Estado do Tesouro.

Quadro 50
Ap cações por Ent dade

(valores em euros)
Banca comercial (*)

1.º trimestre 2.º trimestre

3.º trimestre 4.º trimestre

CGD

46 256

69 985

80 232

118 168

Total

46 256

69 985

80 232

118 168

-

-

-

-

Juros auferidos (**)

(*) Identificar a instituição junto da qual se encontram as disponibilidades e/ou aplicações
financeiras, acrescentando as linhas necessárias.
(**) Identificar os juros auferidos (em termos acumulados, desde 1 de janeiro de 2016) de todas as
aplicações financeiras que se encontram junto da BC.

6.1.15. Cumprimento
de recomendações
do tribunal de contas

Não aplicável, em virtude de não se terem realizado auditorias do Tribunal de
Contas à INCM nos últimos três anos.

6.1.16. Outros
Requisitos Legais

De acordo com a legislação em vigor, o CA da INCM declara que a empresa
não tem dívidas em mora à segurança social e ao fisco, tendo essa situação sido
confirmada pelo ROC e auditor externo, e que desde a data a que se reportam as
demonstrações financeiras, 31 de dezembro de 2017, até ao presente não ocorreram quaiquer situações que pudessem alterar significativamente a situação
patrimonial e os resultados da empresa.

6.1.17. Informação
divulgada a 31de
dezembro de 2017 no
síte da internet do SEE
Quadro 51
nformação d vu gada
Informação a constar no site do SEE

Divulgação
S/N/N.A.

Comentários
Data de
atualização

Estatutos

S

2015 Site da empresa e reporte no SIRIEF

Caracterização da empresa

S

* Site da empresa e reporte no SIRIEF

Função de tutela e acionista

S

* Site da empresa e reporte no SIRIEF

Modelo de governo / Membros dos órgãos sociais

S

- Identificação dos órgãos sociais

S

* Site da empresa e reporte no SIRIEF

- Estatuto remuneratório fixado

S

* Site da empresa e reporte no SIRIEF
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Informação a constar no site do SEE

Divulgação
S/N/N.A.

Comentários
Data de
atualização
2018 Site da empresa e reporte no SIRIEF

- Divulgação das remunerações auferidas pelos órgãos sociais

S

- Identificação das funções e responsabilidades dos membros do
Conselho de Administração

S

* Site da empresa

- Apresentação das sínteses curriculares dos membros dos órgãos
sociais

S

* Site da empresa

Esforço financeiro público

S

2017 Site da empresa e reporte no SIRIEF

Ficha síntese

S

2017 Site da empresa e reporte no SIRIEF

Informação financeira histórica e atual

S

2017 Site da empresa e reporte no SIRIEF

Princípios de bom governo

S

- Regulamentos internos e externos a que a empresa está sujeita

S

2017 Relatório de Gestão (disponível no site
da INCM) e SIRIEF

- Transações relevantes com entidades relacionadas

S

2017 Relatório de Gestão (disponível no site
da INCM) e SIRIEF

- Outras transações

S

2017 Relatório de Gestão (disponível no site
da INCM) e SIRIEF

- Análise da sustentabilidade da empresa nos domínios:

S

2017 Relatório de Gestão (disponível no site
da INCM) e SIRIEF

Económico

S

2017 Relatório de Gestão (disponível no site
da INCM) e SIRIEF

Social

S

2017 Relatório de Gestão (disponível no site
da INCM) e SIRIEF

Ambiental

S

2017 Relatório de Gestão (disponível no site
da INCM) e SIRIEF

- Avaliação do cumprimento dos princípios de bom governo

S

2017 Relatório de Gestão (disponível no site
da INCM) e SIRIEF

- Código de Ética

S

2017 Site da empresa

* Em permanente atualização no site da INCM

6.1.18. Tabela de
Cumprimento das
orientações legais
Quadro 52
Cumpr mento das or entações
ega s
Cumprimento das orientações legais - 2017

Cumprimento
S

Objetivos de gestão

N

NA

Quantificação/ Justificação / Referência ao ponto do
Identificação
relatório

X

Metas a atingir constantes no PAO

Capítulo 6 (Relatório de Gestão), ponto 6.1
(Cumprimento das Orientações Legais)

Princípios financeiros de referência

X

Investimento

X
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Cumprimento das orientações legais - 2017

Cumprimento
S

Gastos com o pessoal

N

NA
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Quantificação/ Justificação / Referência ao ponto do
Identificação
relatório

X

Grau de execução do orçamento carregado no
SIGO/SOE

X

Gestão do risco financeiro

X

Capítulo 6 (Relatório de Gestão), ponto 6.1.2
(Gestão do Risco Financeiro)

Limites de crescimento do endividamento

X

Capítulo 6 (Relatório de Gestão), ponto 6.1.3
(Limites de Crescimento do Endividamento)

Evolução do PMP a fornecedores

X

Capítulo 6 (Relatório de Gestão), ponto 6.1.4
(Evolução do Prazo Médio de Pagamentos)

Divulgação dos atrasos nos pagamentos (Arrears)

X

Capítulo 6 (Relatório de Gestão), ponto 6.1.4
(Evolução do Prazo Médio de Pagamentos)

Recomendações do acionista na aprovação de
contas

X

Capítulo 6 (Relatório de Gestão), ponto 6.1.5
(Recomendações do Acionista na aprovação
de contas de 2016)

Remunerações:

X

Não atribuição de prémios de gestão

X

Capítulo 5 (Relatório de Governo Societário),
ponto 5.7 (Remunerações), alínea C.II

CA - reduções e reversões remuneratórias vigentes
em 2017

X

Capítulo 5 (Relatório de Governo Societário),
ponto 5.7 (Remunerações), alínea C.II

Fiscalização (CF/ROC/FU) - reduções e reversões
remuneratórias vigentes em 2017

X

Capítulo 5 (Relatório de Governo Societário),
ponto 5.7 (Remunerações), alínea C.II

Auditor externo – redução remuneratória vigente em
2017
Restantes trabalhadores — proibição de valorizações
remuneratórias, nos termos do artigo 38.º da Lei
n.º 82-B/2014, prorrogada para 2017 pelo artigo 19.º
da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro.

X
X

Capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade),
ponto 4.6.2 (Igualdade e Diversidade)

Não utilização de cartões de crédito

X

Capítulo 6 (Relatório de Gestão), ponto 6.1.7
(Artigos 32.º e 33.º do EGP)

Não reembolso de despesas de representação pessoal

X

Valor máximo das despesas associadas a
comunicações

X

Valor máximo de combustível e portagens afeto
mensalmente às viaturas de serviço

X

Despesas não documentadas ou confidenciais –
n.º 2 do artigo 16.º do RJSPE e artigo 11.º do EGP

X

Capítulo 6 (Relatório de Gestão), ponto
6.1.8. (Despesas não Documentadas ou
Confidenciais)

X

Capítulo 6 (Relatório de Gestão), ponto 6.1.7
(Artigos 32.º e 33.º do EGP)

EGP - Artigos 32.º e 33.º do EGP

Proibição de realização de despesas não
documentadas ou confidenciais
Promoção da Igualdade salarial entre mulheres
e homens – n.º 2 da Resolução do Conselho de
Ministros n.º 18/2014
Elaboração e divulgação do relatório sobre as
remunerações pagas a mulheres e homens

Capítulo 4 (Gestão da Sustentabilidade),
ponto 4.6.2 (Igualdade e Diversidade)
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6.2.3. Rendibilidade
do capital próprio

A rendibilidade do capital próprio apurada foi de 17,34 %, tendo sido influenciada
pela desvalorização do ativo referido anteriormente, provocando uma diminuição de 25 % e 2 %, respetivamente, no resultado líquido e ativo total.
Assim, ao analisarmos a rendibilidade do capital próprio, verificamos uma acentuada diminuição da rendibilidade líquida das vendas (RL/vendas) que não foi
compensada pelos aumentos, na rotação do ativo (vendas /ativo) e na relação
entre o ativo e os capitais próprios (grau de endividamento) da empresa.

Quadro 56
Rend b dade dos Cap ta s
Própr os (ROE)

Rendibilidade dos capitais próprios

2015

2016

2017

RL /vendas

0,2193

0,2122

0,1572

Vendas/ativo

0,7051

0,7111

0,7335

Ativo/CP

1,3923

1,3790

1,5040

21,53%

20,81%

17,34%

0,22

0,21

0,14

0,31

0,29

0,20

Rentabilidade do capital próprio
POLITICA DE INVESTIMENTO
RAEFI/vendas
Vendas/activo

0,71

0,71

0,73

POLITICA DE FINANCIAMENTO

1,39

1,38

1,50

Ativo/CP

1,39

1,38

1,50

RAI/RAEFI

1,00

1,00

1,00

Efeito fiscal

0,72

0,72

0,80

RL/RAI

0,72

0,72

0,80

21,53%

20,81%

17,34%

RENDIBILIDADE DOS CAPITAIS PRÓPRIOS

Relativamente às restantes Rendibilidades:
Quadro 57
Evo ução de Rend b dades

6.2.4. Estrutura financeira

Rendibilidades

2015

2016

2017

Rendibilidade do ativo total = RAEFI / ativo

21,6%

20,9%

14,5%

Rendibilidade bruta das vendas = EBITDA / vendas

35,6%

33,5%

24,2%

Rendibilidade antes de impostos = RAI / vendas

30,6%

29,3%

19,7%

Rendibilidade liquida das vendas = resultado líquido/ vendas

21,9%

21,2%

15,7%

A estrutura financeira da empresa esteve assente no ativo total líquido no montante de 131 milhões de euros, repartido por 81 e 50 milhões de euros, em corrente e não corrente, respetivamente, e num passivo no valor de 44 milhões de euros,
entre 17 e 27 milhões de euros, corrente e não corrente, respetivamente.
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Equilíbrio financeiro
Em termos de análise do equilíbrio financeiro, constata-se uma estrutura de capital, repartida em 66,5 % por capitais próprios e 33,5 % por capitais alheios, sendo
20,4 % e 13,1 % não corrente e corrente, respetivamente.
Quadro 61
Aná se do Equ íbr o F nance ro

Equilíbrio financeiro

2015

2016

2017

Endividamento (passivo / ativo)

28,2%

27,5%

33,5%

Estrutura de endividamento não corrente (passivo não corrente / ativo)

19,3%

18,0%

20,4%

8,9%

9,4%

13,1%

Estrutura de endividamento corrente (passivo corrente / ativo)
Quadro 62
Estrutura de Cap ta

Estrutura de capital

2015

2016

2017

Capitais próprios/ativo

71,8%

72,5%

66,5%
33,5%

Capital alheio / ativo

28,2%

27,5%

Capital alheio não corrente

19,3%

18,0% 20,4%

Capital alheio corrente

8,9%

9,4%

13,1%

6.3. Proposta de
aplicação de resultados
A proposta de aplicação de resultados correntes tem em linha de conta os seguintes fatores:
a) A manutenção da política de distribuição de resultados conforme orientação
estabelecida pelo acionista;
b) Alocação anual de uma verba destinada ao investimento em projetos II&D,
tendo como referência 1 % do volume de negócios anual da INCM;
c) Em cumprimento do estabelecido no artigo 29.º dos Estatutos, propõe-se que
o resultado líquido apurado no exercício de 2017, no valor de 15 080 570,89 euros (quinze milhões, oitenta mil, quinhentos e setenta euros e oitenta e nove
cêntimos), ou seja aplicado da seguinte forma:
› Dividendos para o acionista
› Reservas livres

14 161 263,40 €
919 307,49 €
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Valores em milhares de euros
RUBRICAS

Notas

31-dez-17

31-dez-16

Ativos fixos tangíveis

5

37 399

42 344

Ativos intangíveis

8

3 640

3 152

Participações financeiras - método da equivalência
patrimonial

10

243

325

Ativos por impostos diferidos

15

ATIVO

6.4.1. Demonstração da
Posição Financeira em
31 de dezembro de 2017

Ativo não corrente

8 332

5 832

49 615

51 653

Ativo corrente
Inventários

20

22 066

19 060

Clientes

21

9 242

5 555

Adiantamentos a fornecedores

16

54

274

Estado e outros entes públicos

17

0

137

Outras contas a receber

18

7 236

1 080

Diferimentos

19

430

657

Outros ativos financeiros

13

-

2 764

Caixa e depósitos bancários

22

42 128

51 617

81 157

81 143

130 772

132 797

30 000

30 000

Total do ativo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio
Capital
Reservas legais

6 000

6 000

Outras reservas

21 709

20 812

Excedentes de revalorização

1 678

1 679

Ajustamentos em ativos financeiros

(218)

(247)

17 773

18 891

Resultados transitados
Outras variações de capital próprio

(5 073)

(873)

Resultado líquido do período

15 081

20 040

86 950

96 301

Total do capital próprio

24

Passivo não corrente
Provisões

26

97

20

Responsabilidades por benefícios pós-emprego

28

25 688

21 298

Passivos por impostos diferidos

15

913

2 625

Diferimentos

19

-

3

26 697

23 946
6 057

Passivo corrente
Fornecedores

30

8 230

Adiantamentos de clientes

29

61

41

Estado e outros entes públicos

17

1 544

3 077
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Valores em milhares de euros
RUBRICAS

Notas

31-dez-17

31-dez-16

Outras contas a pagar

31

4 367

3 317

Diferimentos

19

2 924

57

17 125

12 549

Total do passivo
Total do capital próprio e do passivo

6.4.2. Demonstração
de resultados por
natureza em 31.12.2017

43 822

36 495

130 772

132 797

Valores em milhares de euros
RUBRICAS

Notas

31-dez-17

31-dez-16

Vendas e serviços prestados

34

95 927

94 431

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e
empreendimentos conjuntos

36

(82)

29

Variação nos inventários da produção

39

2 102

521

Trabalhos para a própria entidade

40

418

135

Custo das mercadorias vendidas e das matérias
consumidas

41

(25 738)

(25 158)

Fornecimentos e serviços externos

42

(15 512)

(13 875)

Gastos com o pessoal

43

(22 645)

(20 800)

Ajustamentos de inventários (gastos/reversões)

44

190

201

Imparidade de dívidas a receber (gastos/reversões)

45

865

(510)

Provisões (gastos/reversões)

46

(79)

998

Imparidade de investimentos não depreciáveis /
amortizáveis (gastos/reversões)

47

(6 775)

-

Outros rendimentos e ganhos

49

997

1 662

Outros gastos e perdas

50

(6 495)

(6 008)

23 173

31 626

Resultado antes de depreciações, gastos de
financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

51

(4 256)

(3 852)

Imparidade de investimentos depreciáveis /
amortizáveis (gastos/reversões)

47

-

-

Subsídios ao investimento

52

Resultado operacional (antes de gastos
de financiamento e impostos)
Juros e gastos similares suportados

53

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período

3
27 777

-

(79)

18 920

27 699

(3 840)

(7 658)

15 081

20 040

Proveniente de unidades operacionais em continuação
e de unidades operacionais descontinuadas

0,04

0,05

Proveniente de unidades operacionais descontinuadas

0,00

0,00

Resultado líquido do período

54

3
18 920

Resultado básico e diluído por ação (euros):
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Valores em milhares de euros

6.4.3. Demonstração do
Rendimento Integral em
31 de dezembro de 2017

Rubricas

Notas

31-dez-17

31-dez-16

15 081

20 040

860

-

860

-

-

-

(3 087)

-

Montante originado durante o período

(4 200)

-

Imposto sobre o rendimento associado

1 113

-

-

61

Resultado líquido
Outro rendimento integral
Aumentos/diminuições no excedente de valorização de
activos fixos

24

Montante originado durante o período
Ajustamentos de reclassificação
Remensuração de responsabilidades com planos de
benefícios definidos

28

Outro rendimento integral imputado de associadas e
empreendimentos conjuntos

10

Montante originado durante o período

-

61

Outros ganhos e perdas

(843)

-

Montante originado durante o período

(843)

-

Ajustamentos de reclassificação

-

-

(3 069)

61

Total de outro rendimento integral para o período,
líquido de imposto sobre o rendimento

12 011

20 101

Rendimento integral

12 011

20 101

6.4.4. Demonstração
das Alterações no
Capital Próprio em 31
de dezembro de 2017
Demonstração de
alterações no capital
próprio

Total Capital Reservas
Outras
legais reservas

Posição financeira em
92 874 30 000
01-01-2016
Posição em 01-01-2016 92 874 30 000
após ajustamentos e
correções
Transações com
(16 674)
proprietários em 2016
Aplicação de
(16 674)
resultados e
distribuição de lucros e
reservas
Rendimento integral
20 101
em 2016
Resultado líquido do
20 040
período
Outro rendimento
61
integral

6 000

Excedentes Ajustamentos
Outras Resultados
de
em ativos variações transitados
revalorização
financeiros no capital
próprio
20 812
1 679
(308)
(873)
15 573

6 000

20 812

1 679

(308)

(873)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resultado Subtotal
líquido do (antes de
Periodo
IM)
19 992

92 874

15 573

19 992

92 874

-

3 318

(19 992)

(16 674)

-

-

3 318

(19 992)

(16 674)

(0)

61

-

0

20 040

20 101

-

-

-

-

-

20 040

20 040

-

(0)

61

-

0

-

61
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Total Capital Reservas
Outras
legais reservas

Posição financeira em
96 301 30 000
31-12-2016
(21 363)
Transações com
proprietários em 2017
Aplicação de
(21 363)
resultados e
distribuição de lucros e
reservas
Outras transações
Rendimento integral
12 011
em 2017
Resultado líquido do
15 081
período
Outro rendimento
(3 069)
integral
Posição financeira em
86 950 30 000
31-12-2017

6.4.5. Demonstração
de fluxos de caixa em
31 de dezembro de 2017

6 000

Excedentes Ajustamentos
Outras Resultados
de
em ativos variações transitados
revalorização
financeiros no capital
próprio
20 812
1 679
(247)
(873)
18 891

Resultado Subtotal
líquido do (antes de
Periodo
IM)
20 040

96 301

-

897

-

-

-

(2 220)

(20 040)

(21 363)

-

-

-

-

-

(1 323)

(20 040)

(21 363)

-

897
-

(0)

29

(4 200)

(897)
1 102

15 081

12 011

-

-

-

-

-

-

15 081

15 081

-

-

(0)

29

(4 200)

1 102

-

(3 069)

6 000

21 709

1 678

(218)

(5 073)

17 773

15 081

86 950

RUBRICAS

Notas

31-dez-17

31-dez-16

Atividades operacionais:
98 173

102 572

Pagamentos a fornecedores (com sinal -)

Recebimentos de clientes (com sinal +)

(48 373)

(44 257)

Pagamentos ao pessoal (com sinal -)

(21 602)

(20 297)

Caixa gerada pelas operações

28 199

38 018

Pagamento/recebimento de imposto sobre o rendimento

(8 221)

(6 986)

Outros recebimentos/pagamentos relativos à atividade
operacional

(5 791)

(3 907)

Fluxos de caixa das atividades operacionais

14 187

27 125

Atividades de investimento:
Recebimentos provenientes de: (com sinal +)
Outros ativos fixos tangíveis
Investimentos financeiros
Juros e rendimentos similares

4

8

2 800

2 300

122

251

2 926

2 559

Outros ativos fixos tangíveis

(4 177)

(1 570)

Outros ativos intangíveis

(1 001)

(1 561)

(50)

(5)

(5 228)

(3 136)

Pagamentos respeitantes a: (com sinal -)

Outros ativos
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Notas

31-dez-17

31-dez-16

(2 302)

(577)

Pagamentos respeitantes a: (com sinal -)
Juros e gastos similares
Dividendos
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Variações de caixa e seus equivalentes
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período

(71)
(16 613)

-

-

(21 374)

(16 683)

(21 374)

(16 683)

(9 489)

9 865

-

-

51 617

41 752

Variações ao perímetro

-

-

Descobertos bancários

-

-

42 128

51 617

Caixa e seus equivalentes no fim do período

6.5. Notas às
demonstrações
financeiras

(10)
(21 363)

Nota introdutória
Apresenta-se um conjunto de informações da Imprensa Nacional — Casa da
Moeda transformada em sociedade anónima de capitais públicos, com designação de Imprensa Nacional — Casa da Moeda, S. A., pelo Decreto-Lei n.º 170/99,
de 19 de maio, que se destinam a desenvolver e comentar quantias incluídas nas
demonstrações financeiras e outras e divulgar factos ou situações que, não tendo
expressão naquelas, são úteis para o leitor das contas.
Os valores estão expressos em milhares de euros, salvo indicação em contrário.

1 — Atividade
económica da INCM

A Imprensa Nacional — Casa da Moeda, S. A. (designada abreviadamente por
INCM) tem a sua sede em Avenida de António José de Almeida, 1000-042,
Lisboa, e por objeto social a edição do Diário da República, produção de moeda
metálica e de papel-moeda, de títulos da dívida pública, de valores selados e outros documentos de segurança, autenticação de artefactos de metais preciosos,
edição de obras de relevante interesse cultural e o exercício de quaisquer atividades que sejam complementares, subsidiárias ou acessórias do mencionado
anteriormente.
A INCM foi constituída em 4 de Julho de 1972, tornando-se sociedade anónima
em 19 de maio de 1999, sendo detida integralmente pela Parpública.
As demonstrações financeiras ora reportadas ainda não foram sujeitas à aprovação da Assembleia Geral, tendo sido aprovadas em reunião do Conselho de
Administração de 26 de março de 2018. É opinião do Conselho de Administração
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que as mesmas refletem de forma fidedigna as operações da INCM, bem como a
sua posição e performance financeira e fluxos de caixa.

2 — Bases de apresentação
e principais políticas
contabilísticas

As principais políticas contabilísticas adotadas pela INCM na preparação destas
demonstrações financeiras são expostas nas notas seguintes. Excetuando as situações descritas na nota 2b, estas políticas foram aplicadas de forma consistente para todos os exercícios apresentados.

2a — Introdução
Estas demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com as
Normas Internacionais de Relato Financeiro (International Financial Reporting
Standards — IFRS), Normas Internacionais de Contabilidade e Interpretações
(International Accounting Standards and Interpretations), coletivamente denominadas IFRS, emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB),
tal como adotadas na União Europeia (UE).
A preparação de demonstrações financeiras em conformidade com as IFRS requer o uso de determinadas estimativas contabilísticas críticas. Requer igualmente que a Administração exerça juízos de valor ao aplicar as políticas contabilísticas da INCM da forma mais apropriada. As áreas onde foram feitas as
estimativas e os juízos de valor mais significativos encontram-se apresentadas
na nota 2aa.
Todas as quantias são apresentadas em milhares de euros, arredondados ao milhar mais próximo, exceto quando indicado de forma diferente.

2b Alterações nas
políticas contabilísticas
2bi — Novas normas,
interpretações e
alterações, com data de
entrada em vigor a partir
1 de janeiro de 2017

› Reconhecimento de Ativos por impostos diferidos para perdas não realizadas — Alterações à IAS 12 (Regulamento 2017/1989, de 6 de novembro de
2017)
Esta alteração vem clarificar como contabilizar ativos por impostos diferidos relacionados com instrumentos de dívida mensurados ao justo valor.
› Iniciativa de divulgação — Alterações à IAS 7
Esta alteração exige que as entidades divulguem informação acerca das alterações nos seus passivos de financiamento para que os investidores possam compreender melhor as alterações ocorridas na dívida da entidade.
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› IFRS 15: Rédito de contratos com clientes (Regulamento 2016/1905, de 22
de setembro de 2016)
Esta nova norma aplica-se a contratos para a entrega de produtos ou prestação
de serviços, e exige que a entidade reconheça o rédito quando a obrigação contratual de entregar ativos ou prestar serviços é satisfeita e pelo montante que
reflete a contraprestação a que a entidade tem direito, conforme previsto na “metodologia dos 5 passos”. Esta norma será aplicável aos exercícios que se iniciem
em ou após 1 de janeiro de 2018.
› IFRS 9: instrumentos financeiros (Regulamento 2016/2067, de 22 de novembro de 2016)
A IFRS 9 substitui os requisitos da IAS 39, relativamente: (i) à classificação e
mensuração dos ativos e passivos financeiros; (ii) ao reconhecimento de imparidade sobre créditos a receber (através do modelo da perda esperada); e (iii) aos
requisitos para o reconhecimento e classificação da contabilidade de cobertura.
A adoção desta norma acarreta, igualmente e em conformidade: (i) alterações
das normas (IAS/IFRS) e interpretações (IFRIC/SIC): IAS 1, IAS 2, IAS 8, IAS
10, IAS 12, IAS 20, IAS 21, IAS 23, IAS 28, IAS 32, IAS 33, IAS 36, IAS 37, IAS
39, IFRS 1, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 4 — contratos de seguro, IFRS 5, IFRS 7, IFRS 13,
IFRIC 2, IFRIC 5, IFRIC 10, IFRIC 12, IFRIC 16, IFRIC 19, SIC 27; e (ii) revogação
da IFRIC 9 — reavaliação de derivados embutidos. Esta norma será aplicável aos
exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2018.
› IFRS 16: Locações (Regulamento 2017/1986, de 31 de outubro de 2017)
A IFRS 16 estabelece os princípios aplicáveis ao reconhecimento, à mensuração, à apresentação e à divulgação de locações. O objetivo da norma é garantir que os locatários e os locadores forneçam informações pertinentes de uma
forma que represente fielmente essas transações, revogando IAS 17 — locações,
assim como um conjunto de interpretações (SIC e IFRIC), nomeadamente:
IFRIC 4 — determinar se um acordo contém uma locação; SIC 15 — locações
operacionais — incentivos; e SIC 27 — avaliação da substância de transações que
envolvam a forma legal de uma locação. Esta norma será aplicável aos exercícios
que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019.
› Rédito de contratos com clientes — Clarificações à IFRS 15 (Regulamento
2017/1987, de 31 de outubro de 2017)
Estas alterações à IFRS 15 vieram clarificar alguns requisitos e proporcionar uma
maior facilidade na transição para as entidades que estão a implementar esta
norma. Aplicável aos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2018.
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› Aplicar a IFRS 9 — instrumentos financeiros com a IFRS 4 — Contratos de
Seguros — Alterações à IFRS 4 (Regulamento 2017/1988, de 3 de novembro
de 2017)
Estas alterações à IFRS 4 dão resposta às preocupações sobre a implementação
da nova norma sobre instrumentos financeiros (IFRS 9) antes da implementação
da norma sobre contratos de seguros que substituirá a IFRS 4 e que ainda está
em desenvolvimento. Aplicável aos exercícios que se iniciem em ou após 1 de
janeiro de 2018.
2biii — Normas (novas ou
revistas) emitidas pelo
International Accounting
Standards Board (IASB) e
interpretações emitidas
pelo International
Financial Reporting
Interpretation
Commitee (IFRIC) e ainda
não endossadas pela
União Europeia

Adicionalmente, até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, foram ainda emitidas as seguintes normas e interpretações, ainda não endossadas
pela União Europeia:
› Venda ou contribuição de ativos entre um investidor e a sua associada ou
empreendimento conjunto — Alterações à IFRS 10 e à IAS 28
Esta alteração vem clarificar o tratamento contabilístico para transações quando
uma empresa-mãe perde o controlo numa subsidiária ao vender toda ou parte do
seu interesse nessa subsidiária a uma associada ou empreendimento conjunto contabilizado pelo método da equivalência patrimonial. Ainda não foi definida a data
de aplicação destas alterações e o processo de endosso pela União Europeia apenas será iniciado após confirmação da data de aplicação das alterações pelo IASB.
› Classificação e mensuração de transações de pagamentos com base em
ações — Alterações à IFRS 2
Estas alterações à IFRS 2 estão relacionadas com aspetos de classificação e de
mensuração para um conjunto de aspetos em que as orientações existentes na
norma não eram muito claras. Aplicável aos exercícios que se iniciem em ou após
1 de janeiro de 2018, estando esta alteração ainda sujeita ao processo de endosso
pela União Europeia.
› Melhoramentos anuais: ciclo 2014-2016
Os melhoramentos incluem pequenas emendas a três normas internacionais de
contabilidade, como segue:
— IFRS 12 — Divulgações de interesses noutras entidades;
— IFRS 1 — Adoção pela primeira vez das IFRS;
— IAS 28 — Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos.
Estas alterações ainda estão sujeitas ao processo de endosso pela União Europeia.
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› Adoção da IFRIC 22: Foreign currency transactions and advance
considerations
A IFRIC 22 estabelece a taxa de câmbio a ser usada em transações que envolvem uma consideração paga ou recebida em adiantado em moeda estrangeira.
Aplicável aos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2018, estando esta nova interpretação ainda sujeita ao processo de endosso pela União
Europeia.
› Transferências de propriedades de investimento — Alterações à IAS 40
As alterações à IAS 40 — propriedades de investimento vêm clarificar os requisitos relacionados com as transferências de e para propriedades de investimento.
Aplicável aos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2018, estando esta nova interpretação ainda sujeita ao processo de endosso pela União
Europeia.
› IFRS 14: Contabilização de diferimentos regulatórios
Esta norma permite aos adotantes pela primeira vez das IFRS, que continuem a
reconhecer os ativos e passivos regulatórios de acordo com a política seguida no
âmbito do normativo anterior. Contudo para permitir a comparabilidade com as
entidades que já adotam as IFRS e não reconhecem ativos/passivos regulatórios,
os referidos montantes têm de ser divulgados nas demonstrações financeiras separadamente. Aplicável aos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de
2016, tendo a Comissão Europeia decidido não iniciar o processo de endosso
desta norma transitória e aguardar pela norma definitiva a emitir pelo IASB.
› Adoção da IFRIC 23: uncertainty over income tax treatments
Esta interpretação clarifica como devem ser aplicados os requisitos de reconhecimento e de mensuração da IAS 12 quando existem incertezas na contabilização
dos impostos sobre o rendimento. Aplicável aos exercícios que se iniciem em
ou após 1 de janeiro de 2019, estando esta nova interpretação ainda sujeita ao
processo de endosso pela União Europeia.
› IFRS 17: Contratos de seguros
A IFRS 17 resolve o problema de comparação criado pela IFRS 4 exigindo que
todos os contratos de seguros sejam contabilizados de forma consistente, beneficiando assim quer os investidores quer as empresas de seguros. As obrigações
de seguros passam a ser contabilizadas usando valores correntes em vez do custo histórico. A informação passa a ser atualizada regularmente, providenciando
mais informação útil aos utilizadores das demonstrações financeiras. Aplicável
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aos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2021, estando esta nova
norma ainda sujeita ao processo de endosso pela União Europeia.
› Alterações à IFRS 9: Características de pagamentos antecipados com contribuição negativa
Esta alteração à IFRS 9 passa a permitir que determinados os instrumentos se
possam qualificar para mensuração pelo custo amortizado ou pelo valor justo
através do outro rendimento integral (dependendo do modelo de negócio) ainda
que não satisfaçam as condições do teste SPPI. Aplicável aos exercícios que se
iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019, estando esta nova norma ainda sujeita
ao processo de endosso pela União Europeia.
› Alterações à IAS 28: Interesses de longo prazo em associadas e empreendimentos conjuntos
Esta alteração vem clarificar que uma entidade deve aplicar a IFRS 9 aos interesses de longo prazo em associadas e empreendimentos conjuntos em que o método da equivalência patrimonial não é aplicado. Aplicável aos exercícios que se
iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019, estando esta nova norma ainda sujeita
ao processo de endosso pela União Europeia.
› Melhoramentos anuais: ciclo 2015-2017
Os melhoramentos incluem pequenas emendas a três normas internacionais de
contabilidade, como segue:
— IFRS 3 Concentrações de atividades empresariais e IFRS 11 — Acordos conjuntos;
— IAS 12 — Impostos sobre o rendimento;
— IAS 23 — Custos de empréstimos obtidos.
Estas emendas serão aplicáveis aos exercícios que se iniciem em ou após 1 de
janeiro de 2019, estando ainda sujeitas ao processo de endosso pela União
Europeia.
2c Princípios
de consolidação

Não aplicável.

2d Concentrações de
atividades empresariais

Não aplicável.
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2e Subsidiárias e
Entidades de Investimento

Não aplicável.

2f Investimentos
em Associadas e
Empreendimentos
Conjuntos

Foram consideradas associadas todas as entidades sobre as quais a INCM tenha influência significativa e que não sejam subsidiárias nem interesses em empreendimentos conjuntos. Influência significativa foi considerada como sendo
o poder de participar nas decisões das políticas financeiras e operacionais das
investidas mas que não constitui controlo nem controlo conjunto sobre essas políticas. Considerou-se a existência de influência significativa quando a entidade
detém, direta ou indiretamente, 20 % ou mais do poder de voto da investida, ou
quando detém direitos especiais de voto.
Na aquisição dos investimentos em associadas, qualquer diferença entre o custo
do investimento e a parte do justo valor líquido dos ativos, passivos e passivos
contingentes identificáveis da associada é contabilizada de acordo com a IFRS 3
e incluída na quantia escriturada do investimento.
As associadas foram contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial,
pelo qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e a quantia escriturada é aumentada ou diminuída para reconhecer a parte da investidora nos
lucros ou prejuízos da investida depois da data da aquisição. A parte da investidora nos lucros ou prejuízos da investida é reconhecida nos lucros ou prejuízos
da investidora. As distribuições recebidas de uma investida reduzem a quantia
escriturada do investimento. Podem também ser necessários ajustamentos na
quantia escriturada para alterações no interesse proporcional da investidora na
investida resultante de alterações no capital próprio da investida que não tenham
sido reconhecidas nos lucros ou prejuízos da investida. A parte da investidora
nessas alterações é reconhecida diretamente no capital próprio da investidora.

2g

Goodwill

Não aplicável.

2h Transações em
moeda estrangeira

Pelo facto de não existir impacto nas contas, este ponto não é relevante.

2i

Os ativos fixos tangíveis da INCM encontram-se valorizados ao custo deduzido
das respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas.

Ativos fixos tangíveis

No reconhecimento inicial de um ativo, a INCM considera no respetivo custo:
(i) o seu preço de compra; (ii) quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo na localização e condições necessárias para o mesmo ser capaz de
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funcionar da forma pretendida pela administração; e (iii) a estimativa inicial dos
custos de desmantelamento e remoção do item e de restauração do local no qual
este está localizado.
Os gastos diretos relacionados com as áreas técnicas envolvidas na construção de ativos da INCM são capitalizados no ativo tangível. Esta capitalização é
efetuada em função dos recursos internos utilizados e dos tempos despendidos,
por contrapartida de trabalhos para a própria empresa.
Os custos subsequentes com os ativos tangíveis são reconhecidos como tal apenas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros para a
empresa. Todas as despesas com a manutenção e reparação dos ativos são reconhecidas como gasto, de acordo com o princípio do acréscimo.
A INCM calcula as depreciações dos seus ativos tangíveis de acordo com o método de linha reta, de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperados
dos bens (em anos):
Ativos fixos tangíveis

Vida útil

Edifícios e outras construções

5 a 50

Equipamento básico

3 a 15

Equipamento de transporte

6 a 12

Equipamento administrativo

3 a 12

Ferramentas e utensílios

5

Outros ativos tangíveis

-

Quando existe indicação de que um ativo possa estar em imparidade, é estimado
o seu valor recuperável, sendo reconhecida uma perda por imparidade sempre
que o valor líquido de um ativo exceda o seu valor recuperável. A INCM reconhece as perdas por imparidade em resultados do período.
O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o justo valor menos os custos de venda e o seu valor de uso, sendo este calculado com base no
valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados que se esperam vir obter do uso
continuado do ativo e da sua alienação no fim da sua vida útil.
A quantia escriturada de um item do ativo fixo tangível é desreconhecida nas
seguintes situações: (i) no momento da alienação. O ganho ou perda decorrente
do desreconhecimento de um item do ativo fixo tangível: (i) é incluído nos resultados quando o item é desreconhecido; e (ii) é determinado como a diferença
entre o produto líquido da alienação, se o houver, e a quantia escriturada do item.
2j Propriedades
de investimento

Não aplicável.
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Os ativos intangíveis da INCM encontram-se escriturados ao custo de aquisição deduzido das respetivas amortizações acumuladas e perdas por imparidade
acumuladas.
A INCM calcula as amortizações dos seus ativos intangíveis de acordo com o
método de linha reta, de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperados
dos bens (em anos):
Outros ativos intangíveis
Despesas de desenvolvimento

2l Imparidade
de ativos em geral

Vida útil
3

Propriedade industrial e outros direitos

3 a 17

Software

2a6

Os ativos intangíveis que não têm uma vida útil definida e os ativos intangíveis
em curso não estão sujeitos a amortização, mas são objeto de testes de imparidade anuais a exemplo do que acontece com o goodwill. Os ativos sujeitos a
amortização são revistos quanto à imparidade sempre que eventos ou alterações
nas condições envolventes indiquem que o valor pelo qual se encontram registados nas demonstrações financeiras possa não ser recuperável. Uma perda por
imparidade é reconhecida pelo montante do excesso da quantia contabilística do
ativo face à sua quantia recuperável. A quantia recuperável é a mais alta de entre
o justo valor de um ativo deduzido dos custos de venda e o seu valor de uso. Na
impossibilidade de atribuir uma quantia recuperável a um determinado ativo, o
mesmo deverá ser agregado com outros ativos, de forma que conjuntamente gerem fluxos de caixa independentes e, dessa forma, constituam uma UGC (unidade geradora de caixa). Sempre que se verifique uma perda por imparidade numa
UGC à qual tenha sido alocado goodwill, a perda será alocada em primeiro lugar
ao goodwill sendo o remanescente rateado por entre os ativos que a compõem
com base no valor líquido de balanço dos mesmos. Nesta repartição pelos ativos,
o valor ajustado de cada um não poderá ficar inferior ao maior de entre o valor de
um ativo deduzido dos gastos para venda, o seu valor de uso e 0 (zero).
A perda por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados, para
ativos registados ao custo histórico e prioritariamente como um decréscimo da
reavaliação para os que se encontram reconhecidos ao justo valor na transição.
Neste último caso, qualquer excesso remanescente será reconhecido na demonstração dos resultados. A amortização do bem será ajustada prospetivamente de
acordo com o valor amortizável ajustado pela imparidade registada.

2m Ativos biológicos
e produtos agrícolas

Não aplicável.

RELATÓRIO E contas 2017 O va or da segurança

2n Outros ativos
financeiros

página 225

Reconhecimento, mensuração e desreconhecimento.
Os ativos financeiros são classificados de acordo com cada uma das seguintes
categorias, dependendo do objetivo para o qual esse ativo foi adquirido:
› Ativos financeiros pelo justo valor por via dos resultados são ativos financeiros
que foram designados como tal ou estão classificados como detidos para negociação, pelo que são detidos pela INCM com o objetivo principal de gerar
lucro a curto prazo e incluem derivados não designados como instrumentos de
cobertura. São mensurados inicialmente no balanço pelos seus justos valores e
quaisquer alterações subsequentes aos seus justos valores são reconhecidas diretamente na demonstração dos resultados;
› Investimentos detidos até à maturidade são ativos financeiros não derivados
com pagamentos fixados ou determináveis e maturidade fixada que a INCM
tem a intenção positiva e a capacidade de deter até à maturidade. Estes ativos
são mensurados inicialmente pelos seus justos valores acrescidos dos custos de
transação diretamente atribuíveis à sua aquisição e são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado através do método do juro efetivo;
› Empréstimos concedidos e contas a receber são ativos financeiros não derivados com pagamentos fixados ou determináveis que não estão cotados num
mercado ativo. Estes ativos são mensurados inicialmente pelos seus justos valores acrescidos dos custos de transação diretamente atribuíveis à sua aquisição
e são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado através do método
do juro efetivo;
› Ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros não derivados
que sejam designados como disponíveis para venda ou que não sejam classificados em cada uma das categorias anteriores. São mensurados inicialmente
pelos seus justos valores acrescidos dos custos de transação diretamente atribuíveis à sua aquisição e quaisquer alterações subsequentes aos seus justos valores são reconhecidas diretamente no capital próprio, exceto no caso de perdas
por imparidade e de ganhos e perdas cambiais, até que o ativo financeiro seja
desreconhecido, momento em que o ganho ou perda cumulativa anteriormente
reconhecido no capital próprio deverá ser reconhecido nos resultados. Os dividendos resultantes de um instrumento de capital próprio disponível para venda
são reconhecidos nos resultados quando o direito da entidade de receber pagamento for estabelecido.
Os investimentos em instrumentos de capital próprio que não tenham um preço
de mercado cotado num mercado ativo e cujo justo valor não possa ser fiavelmente mensurado (bem como os derivados que estejam ligados a esses instrumentos de capital próprio e que devam ser liquidados pela entrega dos mesmos),
são mensurados pelo custo.
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Um ativo financeiro é desreconhecido quando (i) os direitos contratuais aos fluxos de caixa resultantes desse ativo expiram, (ii) tenham sido transferidos substancialmente todos os riscos e benefícios associados à detenção desse ativo, ou
(iii) apesar dos riscos e benefícios não terem sido substancialmente transferidos,
a empresa não reteve o controlo sobre esse ativo.
Imparidade
A INCM avalia regularmente se existem sinais de imparidade para os ativos financeiros, ou grupos de ativos financeiros que não sejam mensurados pelo justo
valor via resultados, e em caso afirmativo, determina os fluxos de caixa futuros
descontados e reconhece a perda.
Quando existe evidência de imparidade nos ativos financeiros disponíveis para
venda, a perda potencial acumulada registada no capital próprio (correspondente às variações negativas no justo valor) é transferida para resultados. Para
as categorias de ativos financeiros mensurados pelo custo ou custo amortizado
(incluindo investimentos em instrumentos de capital próprio mensurados pelo
custo), as perdas por imparidade reconhecidas são registadas diretamente nos
resultados.
Reversão da imparidade
Se, num período subsequente, a quantia da perda por imparidade diminuir e tal
facto for objetivamente relacionado com um acontecimento que ocorra após o
reconhecimento da imparidade, a perda por imparidade anteriormente reconhecida é revertida, não excedendo contudo o custo amortizado que resultaria caso
a imparidade não tivesse sido reconhecida à data em que a mesma foi revertida.
No caso de investimentos em instrumentos de capital próprio que sejam mensurados pelo custo, bem como, de investimentos em instrumentos de capital
próprio classificados como disponíveis para venda, as perdas de imparidade reconhecidas não são reversíveis. No caso de instrumentos de dívida classificados
como disponíveis para venda, a reversão dessas perdas é efetuada por via dos
resultados.
2O Outras contas
a receber

As contas a receber são mensuradas inicialmente pelo seu justo valor e mensuradas subsequentemente pelo custo amortizado usando o método do juro efetivo.
As perdas por imparidade verificadas são reconhecidas nos resultados.
O ajustamento para imparidade das contas a receber é estabelecido quando há
evidência objetiva de que a INCM não receberá parte ou a totalidade dos montantes em dívida, no termos acordados. Dificuldades financeiras significativas
por parte do devedor, probabilidade de o devedor se tornar insolvente ou a falha
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sucessiva de pagamentos por parte do devedor, são considerados indicadores de
que a conta a receber está numa situação de imparidade.
2p

Inventários

Os inventários são valorizados ao menor entre o seu custo de aquisição e o valor
realizável líquido. O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu
local e na sua condição atual.
O valor realizável líquido é o preço de venda estimado no decurso normal da
atividade deduzido dos respetivos custos de venda.
As diferenças entre o valor de custo e o valor realizável líquido, quando mais
baixo, bem como o valor dos materiais potencialmente obsoletos, encontram-se
registadas na rubrica perdas de imparidade em existências.
O método de custeio adotado para a valorização das saídas de armazém é o custo
médio ponderado.

2q Caixa e depósitos
bancários

Caixa compreende o dinheiro em caixa e em depósitos à ordem. Equivalentes de
caixa consistem em investimentos a curto prazo, altamente líquidos que sejam
prontamente convertíveis para quantias conhecidas de dinheiro e que estejam
sujeitos a um risco insignificante de alterações de valor.

2r Ativos não correntes
detidos para venda
e passivos relacionados

Não aplicável.

2s Instrumentos
de capital próprio

Não aplicável.

2t Provisões, ativos
contingentes e passivos
contingentes

Provisões
As provisões são reconhecidas para passivos de tempestividade ou quantia incerta sendo que como resultado de acontecimentos passados e são reconhecidas pelo seu valor descontado quando o efeito do valor temporal do dinheiro for
material.
Ativos e passivos contingentes
Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, mas divulgados nas notas anexas. Nos casos em que a possibilidade
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de um exfluxo de recursos que incorporem benefícios económicos for remota ou
se for pouco provável que ocorra o influxo de benefícios económicos, os respetivos passivos contingentes ou ativos contingentes não são divulgados.
2u Instrumentos
financeiros derivados e
contabilidade de cobertura

Não é aplicável.

2v Outros passivos
financeiros

Um instrumento é classificado como um passivo financeiro quando existe uma
obrigação contratual da sua liquidação ser efetuada mediante a entrega de dinheiro ou de outro ativo financeiro, independentemente da sua forma legal. Estes
passivos financeiros são mensurados inicialmente pelo seu justo valor deduzido
dos custos de transação diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro
e subsequentemente mensurados pelo custo amortizado usando o método do
juro efetivo.

2w Benefícios
dos empregados

A INCM atribui benefícios pós-emprego a parte dos seus colaboradores e seus
dependentes, que se resumem a cuidados de saúde durante o período de reforma.
Planos de benefícios definidos
Neste contexto, a INCM determina o déficit ou excedente (o valor atual da obrigação de benefícios definidos, menos o justo valor dos ativos do plano (caso existam), (i) usando uma técnica atuarial, o método da unidade de crédito projetada,
para fazer uma estimativa fiável do custo final que representa para a entidade o
benefício que os empregados obtiveram em troca do seu serviço no período em
curso e em períodos anteriores; (ii) descontando esse benefício de modo a determinar o valor presente da obrigação de benefícios definidos e do custo corrente
do serviço.
Anualmente, na data de fecho de contas, as responsabilidades da INCM são calculadas por peritos independentes, individualmente para cada plano, com base
no método da Unidade de Crédito Projetada, sendo assim determinado o valor
presente das suas obrigações de benefícios definidos e respetivo custo do serviço corrente.
Custos de serviços passados são reconhecidos nos resultados no período de alterações no plano. O montante de juro líquido sobre o passivo (ativo) líquido de
benefícios definidos é calculado mediante a aplicação da taxa de desconto ao
passivo (ativo) líquido de benefícios definidos.
Custos de benefícios definidos compreendem:
› Custo do serviço (incluindo custo de serviço corrente, custo de serviço passado
e ganhos e perdas aquando da liquidação), a reconhecer em resultados na linha
gastos com o pessoal;
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› Juro líquido sobre o passivo (ativo) líquidos de benefícios definidos, a reconhecer em resultados na linha gastos com o pessoal;
› Remensuração do passivo (ativo) líquido de benefícios definidos, a reconhecer
[ganhos e perdas atuariais, o retorno dos ativos do plano, excluindo as quantias
incluídas no juro líquido sobre o passivo (ativo) líquido de benefícios definidos,
e qualquer variação do efeito do limite máximo dos ativos, excluindo as quantias
incluídas no juro líquido sobre o passivo (ativo) líquido de benefícios definidos],
a reconhecer em outro rendimento integral.
Na determinação das responsabilidades, são usados determinados pressupostos
atuariais. Os pressupostos atuariais são as melhores estimativas da entidade das
variáveis, que determinarão o custo final de proporcionar benefícios pós-emprego. Os pressupostos atuariais compreendem:
› Pressupostos demográficos acerca das características futuras de empregados
(e seus dependentes) correntes e antigos, que sejam elegíveis para os benefícios.
Os pressupostos demográficos tratam matérias tais como:
(i) Mortalidade, tanto durante como após o emprego;
(ii) Taxas de rotação, de incapacidade e de reforma antecipada dos empregados;
(iii) A proporção dos membros do plano quando dependentes que sejam elegíveis para os benefícios;
(iv) Taxas de reivindicação segundo os planos médicos.
› Pressupostos financeiros, tratando de itens tais como:
(i) Taxa de desconto;
(ii) Níveis de ordenados futuros e de benefícios;
(iii) No caso de benefícios médicos, custos médicos futuros incluindo, quando
material, o custo de administrar reivindicações e pagamentos de benefícios;
(iv) Taxa esperada de retorno dos ativos do plano.
Com a colaboração de uma entidade externa, qualificada em matéria de processos atuariais, cujos técnicos atuariais são certificados pelo Instituto de Seguros
de Portugal, foi obtida uma projeção das responsabilidades com base na avaliação atuarial.
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2x

Não aplicável.

Locações

Nota. — Apesar de figurar em FSE, rendas, estas não dizem respeito a situações
em que a INCM seja considerada como locatário.
2y Reconhecimento
de gastos e perdas e de
rendimentos e ganhos

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime contabilístico do acréscimo. As diferenças entre os montantes pagos e recebidos e os respetivos gastos e rendimentos são registados no passivo e no ativo respetivamente.

Vendas de bens
O rédito proveniente das vendas de bens é reconhecido quando forem satisfeitas
todas as condições seguintes:
› A INCM tenha transferido para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens;
› A INCM não retenha envolvimento continuado de gestão com grau geralmente
associado com a posse nem o controlo efetivo dos bens vendidos;
› A quantia do rédito seja fiavelmente mensurada;
› Seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam
para a empresa; e
› Os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser
fiavelmente mensurados.
Prestação de serviços
O rédito associado com uma transação que envolva prestação de serviços é reconhecido quando o desfecho dessa transação possa ser fiavelmente estimado,
isto é, quando:
› A quantia de rédito seja fiavelmente mensurada;
› Seja provável que benefícios económicos associados com a transação fluam
para a entidade;
› A fase de acabamento da transação à data do balanço seja fiavelmente mensurada; e
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› Os custos incorridos com a transação e os custos para concluir a transação
sejam fiavelmente mensurados.
Juros, royalties e dividendos
O rédito proveniente do uso de ativos da INCM que produzam juros, royalties e
dividendos é reconhecido quando:
› Seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam
para a empresa; e
› A quantia do rédito possa ser fiavelmente mensurada.
O rédito proveniente do uso desses ativos é reconhecido nas seguintes bases:
› Os juros são reconhecidos utilizando o método do juro efetivo;
› Os royalties são reconhecidos num regime de acréscimo de acordo com a substância do acordo relevante; e
› Os dividendos são reconhecidos quando for estabelecido o direito da INCM
(enquanto acionista) de receber o pagamento, exceto nas que o rédito corresponde ao resultado atribuível à participação.
Trabalhos para a própria entidade
Os trabalhos para a própria entidade correspondem essencialmente aos gastos
associados à execução e reparação de equipamentos próprios e incluem gastos
com materiais, mão-de-obra direta e gastos gerais.
2z Imposto sobre
o rendimento

Os impostos sobre o rendimento compreendem os impostos correntes e os impostos diferidos. Imposto corrente é a quantia a pagar ou a recuperar de impostos sobre o rendimento respeitante ao lucro ou à perda tributável de um período.
Os impostos diferidos são calculados para as diferenças temporárias entre os
valores contabilísticos dos ativos e passivos e a sua base fiscal, utilizando as taxas de imposto aprovadas ou substancialmente aprovadas à data de balanço em
cada jurisdição e que se espera que venham a ser aplicadas quando as diferenças
temporárias se reverterem.
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Ativos por impostos diferidos
São reconhecidos para todas as diferenças temporárias e reportes fiscais dedutíveis até ao ponto em que seja provável que exista um lucro tributável ao qual
a diferença temporária dedutível possa ser usada, a não ser que o ativo por impostos diferidos resulte do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo numa
transação que:
› Não seja uma concentração de atividades empresariais; e
› No momento da transação, não afete o lucro contabilístico nem o lucro tributável.
Passivos por impostos diferidos
São reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis exceto quando esse imposto diferido resultar de:
› Reconhecimento inicial do goodwill; ou
› Reconhecimento inicial de um ativo ou passivo numa transação que não seja
uma concentração de atividades empresariais e não afete, no momento dessa
transação, nem o lucro contabilístico nem o lucro tributável.
2aa Juízos de
valor, estimativas e
pressupostos críticos

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as IFRS requer que a
INCM efetue julgamentos e estimativas e utilize pressupostos que afetam a aplicação das políticas contabilísticas e os montantes de rendimentos, gastos, ativos
e passivos. Alterações em tais pressupostos ou diferenças destes face à realidade
poderão ter impacto sobre as atuais estimativas e julgamentos. As áreas que envolvem um maior nível de julgamento e complexidade, ou onde são utilizados
pressupostos e estimativas significativas na preparação das demonstrações financeiras, são as seguintes:
Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis
Na medida em que são efetuadas estimativas relativas à vida útil dos equipamentos fabris e outros, sujeito a obsolescência tecnológica e desgaste pelo uso.
Imparidade
A imparidade de ativos não depreciáveis refere-se à desvalorização de um terreno para 802 240 € (suportado por uma avaliação de uma entidade idónea).
O terreno foi adquirido em 1971 por 38 657 € e valorizado por 7 577 000 €
em 2010, porque a INCM optou por mensurar o ativo fixo tangível na data de
transição para as IFRS pelo seu justo valor e usar esse justo valor como custo
considerado nessa data.
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Benefícios pós-emprego
No cálculo das responsabilidades sobre benefícios pós-emprego são utilizados
pressupostos como taxas de desconto, taxa de crescimento salarial e pensões,
idade de reforma, pressupostos de mortalidade e histórico de gastos com saúde
para calcular as estimativas.
Impostos diferidos
As taxas aplicáveis de IRC, no futuro, são as previstas.
2ab Atividade regulada
reconhecimento de ativos
e passivos regulatórios

Não aplicável.

2ac Serviços no
âmbito das concessões

Não aplicável.

3 — Reexpressões
e reclassificações

Não houve reexpressões e reclassificações no período em questão.

4 — Fluxos de caixa

Não aplicável

5 — Ativos fixos tangíveis

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o movimento ocorrido no valor dos ativos fixos tangíveis, bem como as respetivas depreciações e
imparidades acumuladas foi o seguinte:

Ativos fixos
tangíveis

Saldo inicial (final
de n-1)
Notas
Saldo inicial
reexpresso
Adições (sinal +)
Perdas imparidade
reconhecidas (sinal -)
Alienações (sinal -)
Outras
transferências/ abates
(sinal + ou -)
Saldo final

Terrenos
Edifícios Equipamento Equipamento
e recursos
e outras
básico de transporte
naturais construções

31-dez-17
Equipamento
Outras Imobilizações Adiantamentos
Total
administrativo imobilizações
em curso
por conta de
corpóreas
imobilizações
corpóreas
11 992
8 821
1 330
- 172 605

16 829

78 322

54 520

790

16 829

78 322

54 520

790

11 992

8 821

1 330

- 172 605

(6 775)

-

340
-

3
-

543
-

0
-

4 617
-

-

-

(12 649)

(171)
2 568

-

73

56

(4 130)

(171)
- (14 081)

10 054

65 673

57 257

793

12 608

8 877

1 817

- 157 081

5 503
(6 775)
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Terrenos
Edifícios Equipamento Equipamento
e recursos
e outras
básico de transporte
naturais construções

Saldo inicial (final
de n-1)
Notas
Saldo inicial
reexpresso
Variação do
perímetro de
consolidação (sinal
+ ou -)
Adições (sinal +)
Outras transferências/
abates (sinal + ou -)
Saldo final
Valor líquido
Activos fixos
tangíveis

Saldo inicial (final
de n-1)
Saldo inicial
reexpresso
Adições (sinal +)
Alienações (sinal -)
Outras transferências/
abates (sinal + ou -)
Saldo final
Saldo inicial (final
de n-1)
Notas
Saldo Inicial
Adições (sinal +)
Outras transferências/
abates (sinal + ou -)
Saldo final
Valor líquido

31-dez-17
Equipamento
Outras Imobilizações Adiantamentos
Total
administrativo imobilizações
em curso
por conta de
corpóreas
imobilizações
corpóreas
10 980
36
- 130 261

-

67 478

51 009

757

-

67 478

51 009

757

10 980

36

-

- 130 261

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 086
(13 130)

1 013
(820)

9
-

555
(292)

0
-

-

3 663
- (14 242)

10 054

56 435
9 239

51 202
6 055

766
27

11 243
1 365

36
8 841

1 817

- 119 682
- 37 399

-

31-dez-16
Terrenos
Edifícios Equipamento Equipamento
Equipamento
Outras Imobilizações Adiantamentos
Total
e recursos
e outras
básico de transporte Administrativo imobilizações
em curso
por conta de
naturais construções
corpóreas
imobilizações
corpóreas
16 829
78 262
54 901
813
11 914
8 814
815
- 172 348
16 829

78 262

54 901

813

11 914

8 814

815

-

60

230
(188)
(423)

12
(34)

242
(4)
(161)

7

2 350
(1 835)

16 829
-

78 322
65 302

54 520
51 670

790
781

11 992
10 691

8 821
36

1 330
-

- 172 605
- 128 479

-

65 302
2 177
-

51 670
893
(1 553)

781
11
(34)

10 691
521
(231)

36
-

-

- 128 479
3 600
- (1 819)

16 829

67 478
10 843

51 009
3 511

757
34

10 980
1 012

36
8 785

1 330

- 130 261
- 42 344

6 — Propriedades
de investimento

Não aplicável.

7 — Goodwill

Não aplicável.

- 172 348
-

2 834
(191)
(2 386)
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A 31 de dezembro de 2017 e 2016 a movimentação dos ativos intangíveis foi
conforme se segue:

Ativos intangíveis

31-dez-17
Gerados internamente
Com vida útil
indefinida

Com vida útil
finita

Saldo inicial (final de n-1)

-

Saldo inicial reexpresso

-

Adições (sinal +)

Outros ativos intangíveis

Total

Com vida útil
indefinida

Com vida útil
finita

92

-

8 509

8 601

92

672

8 509

9 273

-

243

-

-

243

Outras Transferências/ abates (sinal + ou -)

-

167

-

-

167

Saldo final

-

501

672

8 509

9 682

Saldo inicial (final de n-1)

-

-

-

5 448

5 448

Saldo inicial reexpresso

-

-

-

5 448

5 448

Adições (sinal +)

-

594

-

-

594

Saldo final

-

594

-

5 448

6 042

Valor líquido

-

(92)

672

3 060

3 640

Ativo bruto

Amortizações acumuladas

Ativos intangíveis

31-dez-16
Gerados internamente

Outros ativos intangíveis

Total

Com vida útil
indefinida

Com vida útil
finita

Com vida útil
indefinida

Com vida útil
finita

Saldo inicial (final de n-1)

-

-

-

6 419

6 419

Saldo inicial reexpresso

-

-

-

6 419

6 419

Adições (sinal +)

-

92

-

1 726

1 818

Outras Transferências/ abates (sinal + ou -)

-

-

-

364

364

Saldo final

-

92

-

8 509

8 601

Saldo inicial (final de n-1)

-

-

-

5 196

5 196

Saldo inicial reexpresso

-

-

-

5 196

5 196

Adições (sinal +)

-

-

-

252

252

Saldo final

-

-

-

5 448

5 448

Valor líquido

-

92

-

3 060

3 152

Ativo bruto

Amortizações acumuladas

Em dezembro de 2017:
Programas de computador — 1 561 m €
Ativos intangíveis em curso — 2 078 m €
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9 — Ativos biológicos

Não aplicável.

10 — Participações
financeiras — método da
equivalência patrimonial

As entidades que se qualificam como associadas são as seguintes:

Detenção do Capital
Firma

Sede social

Multicert — Serviços de Certificação
Eletrónica
Empresas
participadas

Multicert - Serviços
de Certificação
Electrónica

Atividade principal

Lisboa

Método

Ativo Passivo
total

Equivalência
Patrimonial

3.042

Entidade

Serviços de Certificação Eletrónica

CP

31/dez/17

31/dez/16

20

20

31-dez-17
31-dez-16
Justo valor Activo Passivo
CP
Total de RL Justo valor
se publicadas
total
rendimentos
se publicadas
cotações de
e ganhos
cotações de
preços
preços
4.632 (411)
- 2.842
1.218 1.623
4.369 145
-

Total
rendimentos
e ganhos

1.829 1.214

INCM

Percentagem do capital
detido pela detentora direta

RL

Decomposição dos movimentos por via do método de equivalência patrimonial
dos anos de 2017 e de 2016:
Participações
financeiras — método da
equivalência patrimonial

31-dez-17
Saldo inicial Saldo inicial
Movimentos
(final de n-1) reexpresso de equivalência
patrimonial

31-dez-16

Saldo Saldo inicial
final (final de n-1)

Saldo Adições Saldo
inicial
final
reexpresso

Entidade:
Multicert — Serviços de
Certificação Eletrónica

325

325

(82)

243

316

316

9

325

325

325

(82)

243

316

316

9

325

11 — Participações
financeiras — outros
métodos

Não aplicável.

12 — Ativos financeiros
detidos para negociação

Não aplicável.
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13 — Outros ativos
financeiros
Outros ativos financeiros

Correntes

Não Correntes
correntes

Não
correntes

31-dez-17

31-dez-16

Investimentos financeiros pelo justo valor por
via dos resultados
Outros

-

-

...............

-

-

-

-

2 764

-

2 764

-

14 — Acionistas/Sócios

Não aplicável.

15 — Ativos e Passivos
por impostos diferidos

Os ativos e passivos por impostos diferidos reconhecidos no balanço podem ser
analisados como segue:

Impostos diferidos
Saldo
inicial

Activos por impostos
diferidos
Não correntes
Responsabilidades
com benefícios de
reforma
Reavaliações
efetuadas
Outras provisões e
ajustamentos não
aceites fiscalmente
Outros
Passivos por
impostos diferidos
Não correntes
Reavaliações
efectuadas
Outros

S Inicial Variações com
reexpresso
efeitos em
resultados

31-dez-17
Variações Saldo
com efeitos
final
no capital
próprio

Saldo
inicial

31-dez-16
S Inicial Variações com
Variações Saldo
reexpresso
efeitos em com efeitos
final
resultados
no capital
próprio

5 644

5 644

50

1 113

6 807

5 589

5 589

55

-

5 644

170

170

-

98

268

174

174

(5)

-

170

13

13

(4)

-

9

252

252

(238)

-

13

5
5 832

5
5 832

1 243
1 289

1 211

1 248
8 332

5
6 020

5
6 020

(188)

-

5
5 832

2 853

2 853

81

(1 565)

1 369

2 853

2 853

-

(0)

2 853

(228)
2 625

(228)
2 625

(228)
(147)

(1 565)

(456)
913

2 853

2 853

(228)
(228)

- (228)
(0) 2 625
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Para o cálculo dos impostos diferidos, foram estimadas diferenças temporárias,
a saber:
1) Revalorização dos terrenos e edifícios:
A revalorização dos terrenos e edifícios origina diferenças entre o lucro contabilístico e o lucro tributável. Estas compensam-se nas depreciações efetuadas
nos períodos seguintes e nas mais/menos valias no período em que ocorra a sua
alienação. De acordo com a SIC 21 das IFRS, a INCM considerou o coeficiente de
desvalorização monetária na determinação da base fiscal mesmo que a expectativa de recuperação da quantia escriturada do ativo não seja a alienação.
2) Regime de ativos fixos (Decreto-Lei n.º 66/2016, de 3 de novembro):
A INCM aderiu ao regime facultativo de reavaliação de ativos afetos às atividades das empresas, o qual permite a reavaliação, para efeitos fiscais, dos elementos do ativo fixo tangível, nomeadamente edifícios. A referida reavaliação para
efeitos fiscais deu origem ao reconhecimento de ativos por impostos diferidos,
dado que, as depreciações resultantes do regime terão dedução no apuramento
do lucro tributável a partir do período de tributação de 2018.
Os edifícios estão escriturados ao custo considerado, ou seja, ao justo valor da
data de transição para as IFRS e a referida «reavaliação» deu origem a um passivo por impostos diferidos de valor de 766 mil euros em 31 de dezembro de 2017
por impostos diferidos. Por outro lado, com a opção ao novo regime facultativo
de reavaliação dos ativos fixos a empresa registou também um ativo por impostos diferidos no valor de 1 247 mil euros.
3) Benefícios pós-emprego:
O reconhecimento de um passivo por benefícios pós-emprego origina diferenças entre o lucro contabilístico e o lucro tributável.
Em 2017, com a alteração das responsabilidades por via da alteração da taxa de
desconto base do estudo atuarial, foi apurado o impacto dos impostos diferidos
associado à mesma e refletido em capitais.
4) Depreciações não aceites fiscalmente, mas dedutíveis em períodos
futuros:
Os ativos e passivos por impostos diferidos são apresentados pelo seu valor líquido sempre que nos termos da legislação aplicável, a INCM possa compensar
ativos por impostos correntes com passivos por impostos correntes e sempre
que os impostos diferidos estejam relacionados com o mesmo imposto.
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5) Provisão não aceite fiscalmente mas que será gasto fiscal quando houver
reversão ou utilização.
6) Gastos de benefícios de cessação de emprego aceites como gasto fiscal só
no exercício em que são efetivamente pagos.
Os ativos e passivos por impostos diferidos são apresentados pelo seu valor líquido sempre que nos termos da legislação aplicável, a INCM possa compensar
ativos por impostos correntes com passivos por impostos correntes e sempre que
os impostos diferidos estejam relacionados com o mesmo imposto.
16 — Adiantamentos
a fornecedores

Adiantamentos a fornecedores

Correntes
31-dez-17

31-dez-16

Conta corrente

47

274

De imobilizado

7

-

54

274

Adiantamentos a fornecedores

17 — Estado e outros
entes públicos

Estado e outros entes públicos

Correntes

Não Correntes
correntes

Não
correntes

31-dez-17

31-dez-16

Ativo
Imposto sobre o rendimento a receber
Outro

-

-

137

0,12

-

-

-

0

-

137

-

Passivo
Imposto sobre o rendimento a pagar
Outro

112

-

1 544

1 432

-

1 532

-

1 544

-

3 077

-

A rubrica do passivo «Outros» caracteriza-se, essencialmente, pelo seguinte
detalhe:
2017:
IVA a pagar — 694,25 M€;
Segurança social — 415,81 M€;
Outros — 321,68 M€.
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2016:
IVA a pagar — 872,50 M€;
Segurança social — 370,57 M€;
Outros — 288,92 M€.
18 — Outras contas
a receber

Outras contas a receber

Correntes

Não Correntes
correntes

Não
correntes

31-dez-17

31-dez-16

Pessoal

103

-

112

-

Fornecedores C/C

118

-

30

-

Outros

1 183

-

146

-

Acréscimos de rendimentos

5 832

-

792

-

7 236

-

1 080

-

Detalhe da rubrica «Acréscimos de rendimentos», em dezembro de 2017:
› Acréscimo de venda moeda corrente — 4.821 M€;
› Acréscimo de venda do cartão tacógrafo — 336 M€.
Detalhe da rubrica «Outros» em dezembro de 2017:
› Consórcio relativo à produção de passaportes para o Governo de São Tomé e
Príncipe: 1 020 M€.
19 — Diferimentos
Diferimentos - Ativo

Outros custos diferidos

Diferimentos - Passivo

Correntes

Não Correntes
correntes

Não
correntes

31-dez-17

31-dez-16

430

-

657

-

430

-

657

-

Não Correntes
correntes

Não
correntes

31-dez-17

31-dez-16

Correntes

Rendimentos diferidos
Relacionados com subsídios para ativos

-

-

-

-

-

3

Outros

-

-

57

-

Outros

2 924

-

-

-

2 924

-

57

3
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Detalhe da rubrica «Outros», em dezembro de 2017:
› Rendimentos a reconhecer afeto ao consórcio de produção de passaportes para
o Governo de São Tomé e Príncipe: 2 618 M€.
20 — Inventários
Inventários

31-dez-17

31-dez-16

83

89

13 209

12 267

1 512

1 554

Inventários (balanço)
Mercadorias
Produtos acabados e intermédios
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos
Produtos e trabalhos em curso
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Adiantamentos por conta de compras

1 122

878

10 678

8 999

—

—

Ajustamentos para o valor realizável líquido

(4 538)

(4 729)

TOTAL

22 066

19 060

Em dezembro de 2017:
Detalhe da rubrica de «produtos acabados e intermédios» (valores brutos):
› Livros diversos — 2 919 M€;
› Moeda comemorativa de coleção — 7 035 M€;
› Moeda comemorativa corrente — 75 M€;
› Moeda corrente — 65 M€;
› Cartões poliméricos — 943 M€;
› Impressos exclusivos — 366 M€;
› Passaportes — 596 M€;
› Cunhos — 102 M€;
› Hologramas — 181 M€;
› Restantes — 932 M€.
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Detalhe da rubrica de «Matérias-primas, subsidiárias e de consumo»:
› Disco — 6 081 M€;
› Chips — 1 135 M€;
› Papel — 417 M€;
› Filmes — 793 M€;
› Material holográfico — 658 M€;
› Restantes — 1 598 M€.

Detalhe da rubrica de «Subprodutos»:
› Refugo metal nobre — 1 254 M€.

Em dezembro de 2016:
Detalhe da rubrica de «Produtos acabados e intermédios»:
› Livros diversos — 3 366 M€;
› Moeda coleção com acabamento especial — 5 067 €;
› Cartões PVC — 1 430 M€;
› Impressos exclusivos — 493 M€;
› Passaportes — 705 M€;
› Restantes — 1 204 M€.

Detalhe da rubrica de «Matérias-primas, subsidiárias e consumo»:
› Disco — 3 212 M€
› Chips — 1 104 M€
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› Papel — 577 M€;
› Filmes — 707 M€;
› Restantes — 3 399 M€.
Ajustamentos

2016

Ajustamentos
Reversão

Ajustamentos
Perdas

2017

45 316,14

0

8 318,41

53 634,55

2 609 687,18

-606 547,10

202 781,05

2 205 921,13

36 811,75

0

80 649,06

117 460,81

Publicações oficiais

424,58

0

617,29

1 041,87

Produtos metálicos

511 547,99

0

148 877,46

660 425,45

122 953,06

0

1 707,48

124 660,54

46 810,66

0

-3 065,73

43 744,93

Mercadorias
Ajustamentos produtos acabados e intermédios
Livros
Impressos

   Outros produtos acabados
Produtos intermédios-UMD
Outros produtos intermédios

431 563,32

0

-67 052,79

364 510,53

3 759 798,54

-606 547,10

364 513,81

3 517 765,25

923 529,82

0

43 556,66

967 086,48

4 728 644,50

-606 547,10

416 388,89

4 538 486,29

Ajustamentos matérias primas, subsídiárias e de consumo
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
TOTAL

21 — Clientes
Clientes
Clientes c/c
Clientes de cobrança duvidosa
Perdas de imparidade acumuladas

22 — Caixa
e seus equivalentes

Caixa e depósitos bancários
Aplicações financeiras
Depósitos a prazo
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis
Numerário

31-dez-17

31-dez-16

9 242

5 555

293

1 158

(293)

(1 158)

9 242

5 555

31-dez-17

31-dez-16

-

-

10 000

40 500

31 265

10 543

863

574

42 128

51 617
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23 — Ativos não correntes
detidos para venda
e passivos relacionados

Não aplicável.

24 — Capital próprio

O capital nominal da INCM, no valor de 30 000 milhares de euros é composto por 6 000 000 ações nominativas de 5 euros cada e é detido pela entidade
Parpública — Participações Públicas, SGPS, S. A., em 100 %.
A reserva legal foi constituída em conformidade com o artigo 295.º do Código
das Sociedades Comerciais, o qual prevê que esta seja dotada com um mínimo
de 5 % do resultado líquido do período até à concorrência de um valor correspondente à quinta parte do capital social. Esta reserva não é distribuível a não ser em
caso de liquidação da empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos
depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada no capital.
Na rubrica «Outras reservas» são registados os ajustamentos ao justo valor dos
instrumentos financeiros de cobertura de fluxos de caixa, bem como as diferenças de câmbio resultantes da transposição de unidades operacionais em moeda
estrangeira.
A rubrica «Excedente de revalorização de ativos fixos» corresponde às revalorizações nos ativos fixos efetuadas na data de transição para as IFRS.
A rubrica «Ajustamentos em ativos financeiros» corresponde essencialmente a:
› Ajustamentos decorrentes da aplicação do método da equivalência patrimonial
previsto na IAS 28;
› Ajustamentos ao justo valor dos ativos financeiros disponíveis para venda previstos na IAS 39.
A rubrica «Resultados transitados» corresponde aos resultados líquidos dos
exercícios anteriores, conforme deliberações efetuadas nas assembleias gerais.
Encontram-se ainda registadas nesta rubrica as alterações decorrentes da aplicação pela primeira vez das Normas Internacionais de Relato Financeiro.
Detalhe total de rendimento integral:
› Ajustamentos em ativos financeiros: colocação de resultados da associada
Multicert em reserva não distribuível: 29 M€;
› Outras variações no capital próprio: acréscimo das responsabilidades de 2017,
relativo a benefícios pós-emprego e impostos diferidos afetos: 4 200 M€ e
1 113 M€, respetivamente;
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› Resultados transitados:
— Realização RT adoção primeira vez em 2017 — 1 474 M€
— Colocação de resultados da associada Multicert em reserva não distribuível +
Realização RT adoção primeira vez em 2017 — 889 M€;
› Resultado líquido do período: 15 081 M€
Detalhe da DACP (rend. int.)
e DR Integral

Total Capital Reservas
Outras Excedentes de Ajustamentos
Outras Resultados
legais reservas revalorização
em ativos
variações no transitados
financeiros capital próprio
15 081
-

Resultado líquido do período
Rubricas que não irão ser
posteriormente reclassificadas
nos resultados
Aumentos / diminuições no
860
excedente de valorização de
ativos fixos
Montante originado durante
860
o período
Ajustamentos de reclassificação
Remensuração de
(3 087)
responsabilidades com planos
de benefícios definidos
Montante originado durante
(3 087)
o período
Ajustamentos de reclassificação
Ajustamentos por
17
reconhecimento de impostos
diferidos (só de rubricas do CP)
Montante originado durante
17
o período
Outros ganhos / perdas
(860)
reconhecidos diretamente no
capital próprio
Montante originado durante
(860)
o período
(3 069)
Total do rendimento integral
12 011
(operações não resultantes de
transações com proprietários)

25 — Interesses que não
controlam — Balanço

Resultado Subtotal
líquido do
(antes
Periodo de I. M.)
15 081
15 081
-

-

-

-

(0,48)

-

-

861

-

860

-

-

-

(0,48)

-

-

861

-

860

-

-

-

-

-

(4 200)

1 113

-

(3 087)

-

-

-

-

-

(4 200)

1 113

-

(3 087)

-

-

-

-

-

-

17

-

17

-

-

-

-

-

-

17

-

17

-

-

-

-

29

-

(889)

-

(860)

-

-

-

-

29

-

(889)

-

(860)

-

-

-

(0)
(0)

29
29

(4 200)
(4 200)

1 102
1 102

15 081

(3 069)
12 011

Não aplicável.
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26 — Provisões
Provisões
(balanço)
Não correntes

Provisões
Provisão para
processos
judiciais em
curso

Provisões
(balanço)
Não correntes

Provisões
Provisão para
processos judiciais
em curso
Outras provisões

31-dez-17
Aumentos Diminuições Montantes
Efeito da
Outros Saldo
por utilização
não passagem do movimentos final
utilizados
tempo e de
revertidos
alterações
na taxa de
desconto

Saldo Reexpressões Notas Saldo inicial Alterações ao
inicial
reexpresso perímetro de
(final
consolidação
de n-1)

20

-

20

-

82

(2)

(3)

-

-

97

20

-

20

-

82

(2)

(3)

-

-

97

31-dez-16
Saldo Reexpressões Notas
Saldo Alterações ao Aumentos Diminuições Montantes
Efeito da
Outros Saldo
inicial
inicial perímetro de
por utilização
não passagem do movimentos final
(final
reexpresso consolidação
utilizados
tempo e de
de n-1)
revertidos
alterações
na taxa de
desconto
136

-

136

-

5

(1)

(120)

-

-

20

903
1 038

-

903
1 038

-

5

(19)
(20)

(884)
(1 003)

-

-

20

27 — Financiamentos
obtidos
28 — Responsabilidades
por benefícios
pós-emprego

Não aplicável.

Responsabilidades por benefícios pós-emprego

31-dez-17

31-dez-16

21 298

21 089

Custo de juros

574

569

Custo do serviço corrente

336

321

Responsabilidade por serviços passados no início do período

Ganhos e perdas atuariais

—

(15)

Benefícios pagos

(891)

(845)

Outros

4 371

179

25 688

21 298

—

—

25 688

21 298

Responsabilidade por serviços passados no final do período
Excesso de cobertura
Responsabilidades por benefícios pós-emprego

Em 2017, houve um acréscimo das responsabilidades por benefícios pós-emprego resultantes da alteração da taxa de desconto de 2,75 %, em 2016, para 1,75 %,
em 2017, com impacto nos capitais próprios no valor de 4 200 M€. Relativamente
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ao pessoal verificou-se um gasto no valor de 806 M€ e foram pagos benefícios
no valor de 616 M€.
Responsabilidade por benefícios de reforma

31-dez-17

31-dez-16

25 688

21 298

Ganhos ou perdas atuariais líquidos não reconhecidos no balanço

—

—

Custo do serviço passado não reconhecido no balanço

—

—

Quantia não reconhecida como um ativo, por causa do limite da
IAS 19.58 b)

—

—

Justo valor à data do balanço de qualquer direito de reembolso
reconhecido como um ativo

—

—

(descrever ligação entre o direito de reembolso e a respetiva
obrigação):

—

—

Outras quantias reconhecidas no balanço

—

—

25 688

21 298

Reconciliação dos valores presentes com ativos e passivos
reconhecidos no balanço
Valores presentes

Valor presente das
responsabilidades

31-dez-16

31-dez-15

31-dez-14

31-dez-13

31-dez-12

31-dez-11

25 688

21 298

21 098

26 553

23 376

27 071

Valor dos ativos
dos fundos
Excedente/Déficit
do plano

Conforme referido na Nota 19, por força do estipulado em acordos de empresa,
a INCM mantém um conjunto de obrigações de benefícios definidos, para com
os seus empregados e descendentes, que são tratadas nos termos previstos na
IAS 19.
A INCM proporciona aos seus colaboradores, com caráter liberatório, determinados benefícios pós-reforma, nomeadamente cuidados médicos, subsídio pecuniário complementar de funeral e pensões especiais de sobrevivência. Existem
outros benefícios pós-reforma mas de difícil previsão de utilização por parte dos
colaboradores (refeitórios, etc.).
A INCM reconhece de imediato todos os ganhos em perdas atuariais do valor
das responsabilidades por serviços passados com benefícios pós-emprego de
saúde.
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As responsabilidades da INCM foram determinadas por estudos atuariais reportados a 31 de dezembro de 2017, elaborado por uma entidade independente, utilizando o método «Unidade de Crédito Projetado».
Os principais pressupostos atuariais utilizados na elaboração dos estudos podem
ser apresentados como se segue para os anos de 2017 e de 2016, respetivamente:
2017
Taxa de desconto

1,75 %

Crescimento de pensões/salários

1,50 %

Crescimento nos cuidados médicos

3,00 %

Taxas de rotação, incapacidade e reforma antecipada

Tábua de invalidez: 100 % EVK

Crescimento da inflação

Não considerado

Taxas de mortalidade futuras

TV 88/90
All monetary amounts shown in Euro

1

At 31 December 2016

2

Current Service Cost

3

Interest

4

Return on plan assets greater/(less) than discount
rate

5

Experience gain/(loss)

6

Assumption changes

7

Employer contributions

8

Plan participants contributions

9
10
11

Defined benefit
obligation

Fair value of
assets

Irrecoverable
surplus

Defined benefit
asset/(liability)

(21 297 943)

0

0

(21 297 943)

(336 089)

0

0

(336 089)

(574 177)

0

0

(574 177)

0

0

0

0

(226 365)

0

0

(226 365)

(3 973 400)

0

0

(3 973 400)

0

0

0

0

(171 016)

0

0

(171 016)

Benefits paid

787 635

0

0

787 635

Administratation costs paid

103 785

0

0

103 785

Taxes paid

0

0

0

0

12

Past service cost – plan amendments

0

0

0

0

13

Past service cost - curtailments

0

0

0

0

14

Settlements

0

0

0

0

15

Acquisitions

0

0

0

0

16

Divestitures

0

0

0

0

17

Termination benefits

0

0

0

0

18

Transfer payments

0

0

0

0

19

Change in irrecoverable surplus

0

0

0

0

20

At 31 December 2017

(25 687 570)

0

0

(25 687 570)

Responsabilidade por serviços passados a 31 de dezembro de 2017: 25 687 570.
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Análise de sensibilidade
(valores apresentados em euros)
Cenário base

Análise de sensibilidade

Impacto nas
responsabilidades

Taxa de desconto

1,75 %

mais 1%

(3 991 697)

Taxa de desconto

1,75 %

menos 1 %

5 281 570

Crescimento de salário e
pensões

1,50 %

mais 1%

(476 113)

Crescimento de salário e
pensões

1,50 %

menos 1 %

378 844

Inflação médica

3,00 %

mais 1%

5 367 542

Inflação médica

3,00 %

menos 1 %

(4 181 030)

Taxa de utilização

80 %

mais 10%

3 579 788

Taxa de utilização

80 %

menos 10 %

(3 580 379)

Invalidez

EVK 80 %

sem decremento invalidez

(879 677)

Mortalidade

Tv 88/90

Tv 88/90 (-1 ano)

1 648 331
2016

Tábua de mortalidade

TV 88/90

Tábua de invalidez

EVK 80

Taxa de rendimento
Taxa de crescimento
Salários
Pensões

1,50 %
1,50 %

Pensão de reforma de segurança social
All monetary amounts shown in Euro
Defined benefit
obligation

Fair value of
assets

Irrecoverable
surplus

Defined benefit
asset/(liability)
(21 089 304)

1

At 31 December 2015

(21 089 304)

0

0

2

Current Service Cost

(321 261)

0

0

(321 261)

3

Interest

(568 761)

0

0

(568 761)

4

Return on plan assets greater/(less) than
discount rate

0

0

0

0
15 283

5

Experience gain/(loss)

15 283

0

0

6

Assumption changes

0

0

0

0

7

Employer contributions

0

0

0

0

8

Plan participants contributions

(179 052)

0

0

(179 052)

9

Benefits paid

725 974

0

0

725 974

10

Administratation costs paid

119 178

0

0

119 178

11

Taxes paid

0

0

0

0

12

Past service cost – plan amendments

0

0

0

0

13

Past service cost - curtailments

0

0

0

0

14

Settlements

0

0

0

0
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All monetary amounts shown in Euro
Defined benefit
obligation

Fair value of
assets

Irrecoverable
surplus

Defined benefit
asset/(liability)

15

Acquisitions

0

0

0

0

16

Divestitures

0

0

0

0

17

Termination benefits

0

0

0

0

18

Transfer payments

0

0

0

0

19

Change in irrecoverable surplus

20

At 31 December 2016

0

0

0

0

(21 297 943)

0

0

(21 297 943)

29 — Adiantamentos
de clientes

31-dez-17

31-dez-16

Adiantamentos de clientes

61

41

Provisão para processos judiciais em curso

61

41

31-dez-17

31-dez-16

7 874

5 709

168

146

30 — Fornecedores
Fornecedores
Fornecedores c/c
Fornecedores — faturas em receção e conferência
Outros

31 — Outras
contas a pagar

Outras contas a pagar

Correntes

Não
correntes

189

201

8 230

6 057

Correntes

31-dez-17
Fornecedores de imobilizado

31-dez-16

403

—

18

—

14

—

34

—

3 598

—

3 211

—

352

—

54

—

—

3 317

Pessoal
Acréscimos de gastos

Não
correntes

Outros

4 367

4 367

Ano de 2017:
Acréscimos de gastos:
› Acréscimo gastos férias — 2 990 M€;
› Outros acréscimos de gastos — 608 M€

—
3 317
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Ano de 2016:
Acréscimos de gastos:
› Acréscimo gastos férias — 2 533 M€;
› Outros acréscimos de gastos — 678 M€

32 — Passivos financeiros
detidos para negociação

Não aplicável.

33 — Outros passivos
financeiros

Não aplicável.

34 — Vendas e serviços
prestados

Rédito das vendas e dos serviços prestados

31-dez-17

31-dez-16

78 537

75 079

Vendas
Mercado interno
Mercado externo

6 308

5 825

84 845

80 904

Mercado interno

10 970

13 420

Mercado externo

112

-

Prestações de serviços

…….
Total

-

108

11 082

13 527

95 927

94 431

Detalhe dos produtos mais significativos vendidos nos exercícios de 2017 e 2016:
Descrição

2017

2016

Moeda corrente

17 313

14 649

Cartão de cidadão

15 970

17 748

Cartão de cidadão serviços
Passaportes nacionais

3 312

3 319

13 493

12 546

Passaportes nacionais serviços

3 708

3 360

Moeda nacional com acabamento especial

5 622

6 508
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Não aplicável.

Ganhos e perdas imputados de subsidiárias, associadas e
empreendimentos conjuntos

31-dez-17

31-dez-16

Ganhos
Multicert - Serviços de Certificação Eletrónica

(82)

29

TOTAL

(82)

29

Os valores registados nestas rubricas correspondem à parte da INCM, respetivamente, nos lucros e prejuízos do exercício da empresa associada, decorrente da
aplicação do método da equivalência patrimonial.

37 — Dividendos
de participações ao
custo e ao justo valor

Não aplicável.

38 — Mais-valias
resultantes
de reprivatizações

Não aplicável.

39 — Variação nos
inventários da produção
Variação nos inventários da produção
(variação da produção)

Produtos Subprodutos, Produtos e
acabados e desperdícios, trabalhos
intermédios
resíduos e em curso
refugos

Produtos Subprodutos, Produtos e
acabados e desperdícios, trabalhos
intermédios
resíduos e em curso
refugos

31-dez-17

31-dez-16

Inventários iniciais (finais de n-1)

(12 267)

(1 554)

(878)

(11 950)

(1 511)

(1 017)

Inventários iniciais reexpressos

(12 267)

(1 554)

(878)

(11 950)

(1 511)

(1 017)

957

2

-

298

(0)

-

13 209

1 512

1 122

12 267

1 554

878

1 899

(40)

244

616

43

(138)

Regularização de inventários (sinal + ou -)
Inventários finais (sinal +)
Variação da produção - operações em
continuação

2 102

40 — Trabalhos para
a própria entidade

Trabalhos para a própria entidade

521

31-dez-17

31-dez-16

Ativos fixos tangíveis

141

44

Outros ativos não correntes

277

92

TOTAL

418

135

página 254

INCM mprensa nac ona casa da moeda

41 - Custo das mercadorias
vendidas e das matérias
consumidas
Custo das mercadorias vendidas e das
matérias consumidas (CMVMC)

31-dez-17
Mercadorias Matérias-primas,
subsidiárias e de
consumo

Inventários iniciais (final de n-1)

89

Inventários iniciais reexpressos

89

Compras (sinal +)

73

(94)

(96)

(1)

(10 678) (10 761)

(89)

Regularização de inventários (sinal + ou -)
Inventários finais (sinal -)

9 088

87

8 999

9 088

27 434

27 507

(2)
(83)

Inventários consumidos e vendidos operações em continuação
Gastos de construção em ativos
concessionados (IFRIC 12)

42 — Fornecimentos
e serviços externos

8 999

31-dez-16

Total Mercadorias Matérias-primas,
subsidiárias e de
consumo

Total

10 455

10 542

87

10 455

10 542

71

23 450

23 521

184

183

(8 999) (9 088)

77

25 661

25 738

69

25 089

25 158

-

-

-

-

-

-

77

25 661

25 738

69

25 089

25 158

Os fornecimentos e serviços externos podem ser decompostos como se segue:
Fornecimentos e serviços externos
Comunicação
Conservação e reparação
Comissões

31-dez-17

31-dez-16

95

111

1 255

1 149

28

0

Deslocações e estadas

154

134

Energia

865

678

Honorários

211

66

Materiais

464

271

Rendas e alugueres

214

504

Seguros

133

137

Subcontratos

737

276

Trabalho especializados — assistência informática

2 262

3 099

Trabalho especializados — vigilância e segurança

502

534

Trabalho especializados — outros

2 237

946

Outros materiais e serviços consumidos

6 355

5 969

15 512

13 875

Total
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Detalhe das rubricas «Outros materiais e serviços consumidos» de 2017 e de 2016:
Descrição

2017

2016

Transporte de mercadorias

4 046

3 743

Outros serviços

767

377

Royalties — pricing

484

516

Royalties

388

608

Limpeza, higiene e conforto

321

312

Valor facial — pricing

194

209

Outros

155

204

6 355

5 969

31-dez-17

31-dez-16

16 055

14 486

Encargos sociais

3 624

3 358

Outros custos com o pessoal

2 160

2 201

806

756

22 645

20 800

Total

43 — Gastos com o pessoal
Gastos com o pessoal
Remunerações

Gastos com benefícios de reforma
Total

Detalhe da rubrica «Outros custos com pessoal»:
Descrição

2017

2016

Refeitórios e bares

395

477

Cuidados de saúde — ativos

569

619

Indeminização cessação

268

328

Seg. ac. trabalho doença

154

151

Outros
Total

773

625

2 160

2 201

As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais da INCM, em 31 de
dezembro de 2017, foram:
› Mesa da Assembleia Geral: 3 milhares de euros;
› Conselho de Administração/Gerência: 328 milhares de euros;
› Revisor Oficial de Contas: 13,95 milhares de euros.
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Gastos com benefícios de reforma

31-dez-17

31-dez-16

Custo do serviço corrente

336

321

Custo de juros

574

569

(104)

(134)

806

756

Outros
Total

Gastos com benefícios de reforma
Por força do estipulado no acordo de empresa, a INCM mantém um conjunto
de obrigações de benefícios definidos, para com os seus empregados, que são
tratadas nos termos previstos na IAS 19.
O movimento ocorrido no ano relativamente aos passivos de benefícios definidos, bem como os principais pressupostos atuariais utilizados na elaboração dos
estudos, são apresentados na nota 28.
44 — Ajustamentos
de inventários
(perdas/reversões)
Ajustamentos em inventários

Perdas em
inventários

Reversão de
ajustamentos
em inventários

Perdas em
inventários

31-dez-17
Mercadorias
Produtos acabados e intermédios
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

Reversão de
ajustamentos
em inventários
31-dez-16

8

—

7

—

365

607

—

264

44

—

56

—

416

607

63

264

45 — Imparidade
de dívidas a receber
Imparidade de dívidas a receber (gastos/reversões)

Ajustamentos
em contas a
receber

Reversão de
ajustamentos em
contas a receber

Ajustamentos
em contas a
receber

31-dez-17
Clientes

168
168

Reversão de
ajustamentos em
contas a receber
31-dez-16

1 034

510

—

1 034

510

—

(865)
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O detalhe do valor apurado na rubrica «Aumentos e diminuições de provisões»,
líquidas de dotações e reversões, é o seguinte:
Provisões (gastos/reversões)

31-dez-17

31-dez-16

79

(998)

79

(998)

Provisão para processos judiciais em curso

47 — Imparidade de
investimentos
Imparidade de outros investimentos não depreciáveis

Perdas por
imparidade

Reversão das
perdas por
imparidade

Perdas por
imparidade

Reversão das
perdas por
imparidade

31-dez-17

31-dez-16

Ativos fixos não depreciáveis
Terrenos e recursos naturais

6 775

—

—

—

6 775

—

—

—

Imparidade do terreno de Albarraque
A imparidade de ativos não depreciáveis refere-se à desvalorização de um terreno
para 802 240 € (suportado por uma avaliação de uma entidade idónea). O terreno
foi adquirido em 1971 por 38 657 € e valorizado por 7 577 000 € em 2010, porque a
INCM optou por mensurar o ativo fixo tangível na data de transição para as IFRS
pelo seu justo valor e usar esse justo valor como custo considerado nessa data.

48 — Aumentos/reduções
de justo valor
49 — Outros
rendimentos e ganhos

Não aplicável.

Outros rendimentos e ganhos operacionais

31-dez-17

31-dez-16

Rendimentos suplementares

658

373

Ganhos em inventários (não inclui reversão de perdas de
imparidade)

113

643

Ganhos em ativos fixos tangíveis e intangíveis (não inclui
reversão de perdas de imparidade)

—

228

Outros juros obtidos

46

72

Descontos de pronto pagamento obtidos

14

61

156

283

10

2

997

1 662

Outros rendimentos e ganhos (incluindo financeiros não
relacionados com financiamentos)
Diferenças de câmbio favoráveis (incluindo financeiros não
relacionados com financiamentos)
Total
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Outros gastos e perdas operacionais

31-dez-17

31-dez-16

4 798

4 348

-

395

1 169

694

10

0

517

569

Diferenças de câmbio desfavoráveis (incluindo financeiros não
relacionados com financiamentos)

1

2

Descontos de pronto pagamento obtidos (incluindo
financeiros não relacionados com financiamentos)

0

-

6 495

6 008

Impostos
Perdas em imobilizações
Perdas em inventários (não inclui perdas de imparidade)
Multas e penalidades
Outros

Total
Detalhe de impostos

2017 (€)

Impostos s/transport

4

Outros impostos diretos

2

Imposto de selo

4

Impostos IVA

4 648

Outros impostos ind.

51 — Gastos/reversões
de depreciação
e de amortização

126

Taxas

14

Total

4 798

O valor desta rubrica é composto por:

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

31-dez-17

31-dez-16

Ativos fixos tangíveis
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas

—

—

2 086

2 177

1 013

893

9

11

555

521

0

—

3 663

3 600

594

—

594

252

4 256

3 852

Outros ativos intangíveis
Com vida útil finita
Total
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52 — Subsídios
ao investimento

53 — Juros e rendimentos
e gastos similares
obtidos/suportados

54 — Imposto sobre o
rendimento do período

Subsídios ao investimento
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31-dez-17

31-dez-16

…….

3

3

Total

3

3

Não aplicável.

Impostos sobre o rendimento (DR)
Gasto/rendimento por impostos correntes

31-dez-17

31-dez-16

6 922

7 698

(3 082)

(40)

3 840

7 658

31-dez-17

31-dez-16

18 920

27 699

Taxa

21,0%

21,0%

Produto

3 973

5 817

Rendimentos e gastos não dedutíveis ou não tributáveis

(160)

(83)

Gastos não dedutíveis

1 456

60

-

(40)

1 486

1 670

4

4

Diferenças temporárias

178

184

Outros

(16)

47

6 922

7 658

Gasto provenientes de redução ou reversão de um ativo por
impostos diferidos
Total

Impostos sobre o rendimento - relação entre o gasto de
impostos e o lucro contabilístico
Resultado antes de imposto

Ativos e passivos por impostos diferidos
Derrama
Tributações autónomas

Total

A INCM está sujeita a tributação em sede de impostos sobre o rendimento das
pessoas coletivas (IRC) e correspondentes derramas. O cálculo do imposto corrente do exercício a 31 de dezembro de 2017 tem por base a taxa anual de 21 %, acrescida da derrama municipal, da derrama estadual e ainda da tributação autónoma.
A derrama municipal incide sobre o lucro tributável, com base numa taxa máxima de 1,5 %.
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A derrama estadual incide sobre a parte do lucro tributável superior a 1 500 000 euros, tendo por base a aplicação cumulativa das seguintes taxas: (i) 3 % sobre a parcela do lucro tributável que exceda 1 500 000 euros e até 7 500 000 euros; (ii) 5 %
sobre a parcela do lucro tributável que exceda 7 500 000 euros e até 35 000 000
euros; e (iii) 7 % sobre a parcela do lucro tributável que exceda 35 000 000 euros.
O cálculo dos ativos e passivos por impostos diferidos teve por base uma taxa de
22,5 %.
As declarações de autoliquidação da INCM ficam sujeitas a inspeção e eventual
ajustamento pelas autoridades fiscais durante um período de quatro anos.
55 — Interesses que não
controlam — Resultado
Líquido

Não aplicável.

56 — Unidades
operacionais
descontinuadas

Não aplicável.

57 — Entidades
Relacionadas

Os saldos e transações da INCM com entidades relacionadas são:

Saldos e transações
com entidades
relacionadas

Estado
e outras
empresas
públicas

Entidades
com controlo
conjunto ou
influência
significativa
sobre a
entidade

Subsidiárias Associadas Empreendimentos
Gerência da Outras partes
conjuntos
entidade ou relacionadas
nos quais a da respectiva
entidade seja um entidade-mãe
empreendedor

Saldos ativos

-

-

-

-

-

-

-

Multicert - Serviços de
Certificação Eletrónica

-

-

-

-

-

-

-

Saldos passivos

-

-

-

106

-

-

-

Multicert - Serviços de
Certificação Eletrónica

-

-

-

106

-

-

-

Proveitos

-

-

-

12

-

-

-

Multicert - Serviços de
Certificação Eletrónica

-

-

-

12

-

-

-

Custos

-

-

-

1 262

-

-

-

Multicert - Serviços de
Certificação Eletrónica

-

-

-

1 262

-

-

-
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58 — Ativos e passivos
financeiros

Os ativos e passivos financeiros da INCM apresentam-se da seguinte forma:

58.1. Ativos e Passivos
financeiros
Ativos e passivos financeiros
Empréstimos
Ativos
concedidos financeiros
e contas a disponíveis
receber para venda

ACTIVOS
Ativo corrente
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Outras contas a receber
Outros ativos financeiros
Caixa e depósitos bancários
Total do ativo

9 242
54
7 236
42 128
58 661
58 661

Ativos Investimentos
Passivos
Passivos
financeiros
detidos até à financeiros financeiros
ao justo valor
maturidade
ao justo mensurados
através dos
valor através pelo custo
lucros ou
dos lucros ou amortizado
prejuízos
prejuízos

-

-

-

-

-

9 242
54
7 236
42 128
58 661
58 661

-

-

8 230
61
4 367
12 658
12 658
(12 658)

8 230
61
4 367
12 658
12 658
46 003

PASSIVOS
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Outras contas a pagar
Total do passivo
Valor líquido

58 661

-

-

Ativos e passivos financeiros
Empréstimos
Ativos
concedidos financeiros
e contas a disponíveis
receber para venda

ATIVOS
Ativo corrente
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Outras contas a receber
Outros ativos financeiros
Caixa e depósitos bancários
Total do ativo
PASSIVOS
Passivo corrente
Fornecedores

Ativos Investimentos
financeiros
detidos até à
ao justo valor
maturidade
através dos
lucros ou
prejuízos

31-dez-17
Total

31-dez-16
Passivos
Passivos
Total
financeiros financeiros
ao justo valor mensurados
através dos pelo custo
lucros ou amortizado
prejuízos

5 555
274

-

-

-

-

-

1 080
51 617
58 526
58 526

-

-

2 764
2 764
2 764

-

-

5 555
274
1 080
2 764
51 617
61 289
61 289

-

-

-

-

-

6 057

6 057
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Ativos e passivos financeiros
Empréstimos
Ativos
concedidos financeiros
e contas a disponíveis
receber para venda

Adiantamentos de clientes
Outras contas a pagar
Total do passivo
Valor líquido

58.2. Mensurações
pelo justo valor

58 526

-

Ativos Investimentos
financeiros
detidos até à
ao justo valor
maturidade
através dos
lucros ou
prejuízos
2 764
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31-dez-16
Passivos
Passivos
Total
financeiros financeiros
ao justo valor mensurados
através dos pelo custo
lucros ou amortizado
prejuízos
41
41
3 317
3 317
9 415
9 415
9 415
9 415
(9 415) 51 874

Não aplicável.

58.2.1. Justo valor
dos ativos e passivos
financeiros que estão
mensurados pelo justo
valor de forma recorrente
58.2.2. Justo valor
dos ativos e passivos
financeiros que não
estão mensurados pelo
justo valor de forma
recorrente (mas são
requeridas divulgações
de justo valor)

Não aplicável.

58.2.3. Reconciliação
das mensurações de
justo valor do nível 3

Não aplicável.

59 — Perspetiva sobre os
riscos em instrumentos
financeiros

Os riscos a que as organizações se encontram expostas podem ter origem em
fatores externos e internos. A identificação dos riscos relevantes assenta num
conhecimento profundo da organização, da atividade e do mercado onde essa
atividade é desenvolvida. Os riscos materialmente relevantes a que a INCM está
exposta, com base na perspetiva de perda que cada um deles pode representar,
são os seguintes:
› Risco de mercado, o qual inclui três tipos de risco: (i) risco cambial — é o risco
de que o valor de um instrumento financeiro venha a flutuar devido a alterações
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nas taxas de câmbio; (ii) risco de taxa de juro — é o risco de que o valor de um
instrumento financeiro venha a flutuar devido a alterações nas taxas de juro do
mercado; e (iii) risco de preço — é o risco de que o valor de um instrumento financeiro venha a flutuar como resultado de alterações nos preços de mercado,
quer essas alterações sejam causadas por fatores específicos do instrumento individual ou do seu emitente, quer por fatores que afetem todos os instrumentos
negociados no mercado;
› Risco de crédito — é o risco de que um participante de um instrumento financeiro não venha a cumprir uma obrigação e faça com que o outro participante
incorra numa perda financeira. A INCM encontra-se sujeita a risco de crédito que
concede aos seus clientes. Contudo, as vendas a crédito estão sujeitas a regras
que asseguram que estas são efetuadas a clientes com um histórico de crédito
apropriado e que se encontram dentro dos limites da exposição dos saldos máximos predefinidos e aprovados para cada cliente;
› Risco de liquidez (também referido como risco de financiamento) — é o risco de
que a empresa venha a encontrar dificuldades na obtenção de fundos para satisfazer compromissos associados aos instrumentos financeiros. O risco de liquidez
pode resultar de uma incapacidade de vender rapidamente um ativo financeiro
no fecho do mercado pelo seu justo valor.
É também de referir que a Direção de Auditoria Interna é responsável pela eficácia dos controlos dos processos, apoio ao Conselho de Administração e aos
órgãos de fiscalização, exercendo as suas funções de um modo independente
e objetivo. A função de auditoria interna tem como missão delinear e realizar
auditorias ou trabalhos de consultoria internos, avaliando de uma forma independente e sistemática as atividades e processos críticos, permitindo contribuir para
uma melhoria do desempenho, controlo e governo da INCM.
O reporte hierárquico ao Conselho de Administração assegura a independência
da função de auditoria interna não tendo, deste modo, as atividades que exerce
qualquer relação de dependência hierárquica ou funcional relativamente aos serviços auditados.
Durante o ano de 2015, de acordo com os novos estatutos da INCM, foi constituído o Conselho Fiscal. Este órgão inclui nas suas competências dar parecer
sobre todas as matérias relativas a controlo interno, gestão de riscos, reporte financeiro auditoria interna e externa. O reporte funcional a este Conselho veio
reforçar a independência no exercício da função da Direção de Auditoria Interna
e Controlo de Risco.
Sob este ponto, consultar também, por favor, o capítulo 4 (Gestão da
Sustentabilidade), ponto 4.4.9 (Gestão do Risco).
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60 — Ativos e passivos
contingentes

Não aplicável.

61 — Eventos subsequentes
relevantes

Não aplicável.

62 — Divulgações
de natureza não
contabilística

i) Trabalhadores ao serviço
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Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de
2016 o número médio de trabalhadores ao serviço da empresa foi de 648 e de
643, respetivamente.

ii) Honorários e serviços do Revisor Oficial de Contas (ROC)
Os honorários da sociedade de Revisores Oficiais de Contas da INCM, entre 31
de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017, foram os seguintes:
› Relativo à revisão legal das contas — 13,95 milhares de euros.

63 — Conversão Contas
Estatutárias — IFRS

Não aplicável.

As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas para emissão em reunião do Conselho de Administração de 26 de março de 2018.
O Conselho de Administração
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Anexos

Anexo 1
Gastos com comunicações,
deslocações, ajudas
de custo e alojamento
e frota automóvel:
Despacho n.º 521/17 SET,
de 11 de julho
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Anexo 2
Elementos Curriculares
dos Membros do Conselho
de Administração
Dr. Rui Carp
Presidente do Conselho
de Administração
(Mandato 2014 2016)

página 275

Economista (ISEG), quadro superior do Ministério das Finanças (MF), para onde
entrou em 1976 para o Gabinete de Estudos e Planeamento.
Vogal do conselho diretivo do Instituto de Seguros de Portugal (ISP), desde julho de 2002 até setembro de 2012, com os pelouros administrativo e financeiro.
Nesse cargo, chefiou a delegação portuguesa às sessões do Comité de Seguros
e Fundos de Pensões da OCDE; representou aquela autoridade de supervisão
no Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria desde a sua criação (2008),
tendo a ele presidido em 2011; representou também o ISP no conselho consultivo
da CMVM (2011 e 2012);
Como assessor principal da DGAERI do MF (1996-2002), integrou a task force
de acompanhamento técnico da presidência portuguesa do ECOFIN (2000) e
a Estrutura de Coordenação para a Reforma da Despesa Pública (ECORDEP);
Administrador (conselho executivo) da FLAD, entre abril de 1990 e agosto de
1996, com os pelouros financeiro e de investimentos;
Diretor-geral da Contabilidade Pública entre março de 1984 e 1986;
Membro da Comissão de Reforma do Tribunal de Contas (1983 e 1984);
Adjunto do presidente do Conselho Nacional do Plano (1981-1984) onde coordenou os Serviços Técnicos;
Integrou (1978-1979) as delegações portuguesas em sessões da UNCTAD ou do
Fundo Comum dos Produtos de Base;
Adjunto do Secretário de Estado das Finanças, António Sousa Franco no 1.º semestre de 1976;
Técnico auxiliar economista na Associação Industrial Portuguesa (1973-1974);
Presidente eleito do Colégio da Especialidade de Economia Política da Ordem
dos Economistas desde a sua instalação, em dois mandatos;
Coordenador científico do curso de pós-graduação em Contabilidade Pública,
Finanças e Gestão Orçamental do Instituto para o Desenvolvimento de Estudos
Financeiros e Empresariais (IDEFE) do ISEG, foi assistente convidado nas disciplinas de Finanças Públicas no ISEG desde 1977-1978, passando a regente em
1979. Passou, no ISEG, a professor associado convidado desde 1990 (relator do
conselho científico, Prof. Francisco Pereira de Moura). Orientou teses de mestrado ou pertenceu a júris de mestrado (no ISEG, no ISCSP e no ISCTE);
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Foi, nas décadas de 80 e de 90, professor responsável da disciplina de Política
Económica na Universidade Católica Portuguesa e disciplinas de pós-graduações. Foi coresponsável (com Xavier de Basto) da disciplina de Política Fiscal e
Financeira Comunitária no curso de pós-licenciatura em Estudos Europeus da
Faculdade de Direito de Coimbra, entre 1983 e 1985;
Foi, entre 1983 e 2007, preletor em vários cursos do INA, designadamente no
Curso de Gestão Orçamental das Empresas Públicas (de que foi o coordenador),
realizado em maio de 1983, no curso de Estudos Avançados em Gestão Pública
(GEAGP 2), integrando o conselho científico-pedagógico, no Curso FORGEP
(Oeiras e Faro);
Foi também preletor ou conferencista no Instituto de Defesa Nacional, no
Instituto de Altos Estudos Militares, na Faculdade de Direito da Universidade
Nova de Lisboa, na Universidade Católica do Porto, no Tribunal de Contas, no
ISCSP e na Direção-Geral do Tesouro;
Foi deputado na Assembleia da República (eleito pelo Círculo de Lisboa em
1985; 1987 e 1991), tendo sido relator nas Comissões de Economia e Finanças e
dos Assuntos Europeus (seu vice-presidente entre 1991 e 1992), e como delegado português nas Assembleias Parlamentares da Organização e Cooperação de
Segurança Europeia (OSCE e antes CSCE), foi eleito presidente da sua Comissão
para os assuntos económicos e científicos;
Secretário de Estado do Orçamento (com a função pública) entre outubro de
1985 e janeiro de 1990. Subsecretário de Estado do Orçamento (com os assuntos
fiscais) em 1980, no Governo de Sá Carneiro;
Presidente da assembleia geral do Instituto de Estudos Culturais e Sociais de
Cascais (presidido pelo Prof. Tengarrinha) — 2002-2014;
Fundador da Liga dos Amigos do Museu Militar e primeiro presidente do
CONSELHO FIScal (2007);
Membro vitalício do conselho supremo da Sociedade Histórica da Independência
de Portugal;
Sócio da Associação Fiscal Portuguesa, da American Economic Association, da
Royal Economic Society, entre outras instituições privadas;
Membro do conselho científico da Revista Finanças Públicas e Direito Fiscal;
Membro da direção do Circulo Voltaire — 2004-2008.
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Dr. Rodrigo Lucena
Vogal do Conselho
de Administração
(Mandato 2014 2016)
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Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa;
Foi vogal do conselho diretivo do Instituto de Seguros de Portugal de 2000 a
2012;
Chefe de Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, em 1999
e 2000;
Foi quadro do Grupo Pão de Açúcar/Auchan, entre 1990 e o ano 2000, onde
desempenhou, entre outras, as funções de diretor-geral da cadeia Pão de Açúcar
Extra (lojas de conveniência) de gerente da Multicenco (gestão de centros comerciais), de diretor-geral da Supa-Guiné e de diretor do Gabinete de Apoio às
Relações Internacionais;
De 1986 a 1990, foi conselheiro das Pescas na Representação Permanente de
Portugal em Bruxelas e, durante os anos 1985 e 1986, foi subdiretor-geral das
Pescas;
Adjunto do Secretário de Estado das Pescas em 1985;
Jurista nos Serviços de Planeamento e Coordenação de Empreendimentos, em
Macau, de 1982 a 1984;
Assessor jurídico do Secretário de Estado das Pescas, em 1981 e 1982;
Assessor jurídico do Secretário de Estado do Comércio e Indústria Agrícolas, em
1979 e 1980;
Chefe de Gabinete do Secretário de Estado da Estruturação Agrária, em 1978 e
1979;
Consultor jurídico na auditoria jurídica do Ministério da Agricultura e Pescas,
em 1977 e 1978.
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Eng. Gonçalo Caseiro
Vogal do Conselho
de Administração
(Mandato 2014 2016)

Licenciado em Engenharia Informática e Computadores pelo Instituto Superior
Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, com pós-graduação em Business
Intelligence e Gestão do Conhecimento pelo Instituto Superior de Estatística e
Gestão de Informação da Universidade Nova de Lisboa. Destacando-se ainda o
Programa de Alta Direção de Empresas, pela AESE Business School;

Presidente do Conselho
de Administração
(Mandato 2017 2019)

Vogal do Conselho de Administração da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.
(2014-2017);
Vice coordenador para a Estratégia para a Reorganização dos Serviços de
Atendimento da Administração Pública, na Presidência do Conselho de
Ministros (2014-2015);
Vogal do conselho diretivo da Entidade de Serviços Partilhados da Administração
Pública (2012-2014);
Vogal do conselho diretivo da Agência para a Modernização Administrativa
(2009-2012);
Diretor da Accenture, no grupo de Administração Pública (2008-2009).
Consultor da Accenture, no grupo de Administração Pública (2003-2008);
Orador convidado em diversos eventos nacionais e internacionais;
Diversos artigos publicados em jornais online, na área da tecnologia;
Membro do conselho geral da APDSI — Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento da Sociedade da Informação, onde fez parte do grupo de
trabalho que, em 2015, elaborou o estudo «Contributos para a reforma do
Estado — Uma visão da sociedade da informação».
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Dr.ª Dora Moita
Vogal do Conselho
de Administração
(Mandato 2017 2019)
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Licenciada em Matemática Aplicada, Investigação Operacional e Estatística,
pela Faculdade de Ciências de Lisboa;
Consultora da Accenture Portugal (1992-2006) no grupo de Administração
Pública, tendo colaborado em diversos projetos no âmbito da reforma fiscal, modernização dos registos e notariado, evolução da plataforma logística dos CTT e
em algumas das iniciativas Simplex lançadas pela Agência para a Modernização
Administrativa, entre outros;
Vogal do conselho de administração da Accenture (2006-2015), responsável
pela área de soluções funcionais para o setor de Administração Pública e Saúde
da Accenture Portugal e Angola;
Responsável operacional (COO) do Plano de Sustentabilidade e Gestão da
Segurança Social (PSGSS) realizado para a Segurança Social em Angola (2015
‑2017), projeto estruturante de modernização do Sistema de Segurança Social;
Oradora convidada em diversos eventos nacionais no âmbito da Administração
Pública Portuguesa;
Fez parte de vários grupos de trabalho da APDSI — Associação Portuguesa para
o Desenvolvimento da Sociedade de Informação, destacando-se, em 2003, o estudo «Identificação dos processos básicos da Administração Pública de interesse para os cidadãos e agentes económicos».
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Dr. Alcides Gama
Vogal do Conselho
de Administração
(Mandato 2017 2019)

Licenciatura em Economia, em 1980, pelo Instituto Superior de Economia;
Responsável pela gestão financeira da empresa David Valente de Almeida, L.da,
em Águeda;
2001-2017 — diretor comercial e de Marketing da INCM;
De abril de 2014 a outubro de 2017 — membro do conselho de administração da
empresa Multicert — Serviços de Certificação Eletrónica, S. A., em representação
da INCM;
De outubro de 2013 a março de 2014 — Presidente do Conselho de Administração
da empresa Multicert — Serviços de Certificação Electrónica, S. A., em representação da INCM;
1996/2000 — diretor do gabinete de Auditoria Interna da INCM;
1993/2005 — gerente de Magalhães & Gama, Consultores de Gestão, L.da, responsável pela área de consultadoria em análise financeira, avaliação de negócios e
de empresas;
1993/1996 — diretor-adjunto do Departamento Financeiro da INCM;
1990/1993 — chefe de divisão do Setor Financeiro da INCM;
1983/1990 — técnico especialista no Departamento Financeiro da INCM.
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Anexo 4
Declarações dos
membros do conselho
de administração de
abstenção em decisões
que envolvam o
interesse próprio
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Anexo 5
Delegações de
Competências
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Anexo 6
Elementos Curriculares
dos Membros do
Conselho Fiscal

Experiência profissional

Maria Helena Maio
Ferreira de Vasconcelos
Presidente do
Conselho Fiscal

Assessora do conselho de administração da Portugal Ventures (Sociedade de
Capital de Risco resultante da fusão em 2012 das sociedades de capital de risco
INOVCAPITAL, AICEP Capital e Turismo Capital), diretora da Área de Fusões
e Aquisições de empresas até setembro de 2016, representante da Portugal
Ventures no conselho de administração da Principle Power, Inc desde 11 de dezembro de 2014 até à presente data, da Greenfibertech, S. A. até 22 de fevereiro
de 2017, da Windplus, S. A. até 11 de dezembro de 2014, e no conselho geral de supervisão da Oficina da Inovação — Empreendedorismo e Inovação Empresarial,
S. A. (Tecminho)” até 12 de novembro de 2014 e da NET — Novas Empresas e
Tecnologias, S. A. até 16 de junho de 2014;
Desde 2017, dezembro: presidente do Conselho Fiscal da Imprensa Nacional
‑Casa da Moeda, S. A. (INCM);
Desde 2017: vogal da comissão de avaliação da SOFID — Sociedade para o
Financiamento do Desenvolvimento, Instituição Financeira de Crédito, S. A.;
Desde 2008: membro da comissão diretiva do Fundo de Garantia do Crédito
Agrícola Mútuo (FGCAM);
Desde 2015: presidente do conselho fiscal da Associação «A Casa do
Caminho — IPSS» (pro bono);
2008-2012: diretora de Análise de Projetos e Gestão de Participadas e assessora do conselho de administração da INOVCAPITAL — Sociedade de Capital de
Risco, S. A.;
2009-2012: membro do conselho fiscal do BPN — Banco Português de
Negócios, S. A., por indicação do Ministério das Finanças (capital detido a
100 % pelo Estado Português na sequência da nacionalização através de Lei
n.º 62‑A/2008, de 11 de novembro);
2005-2008: administradora executiva da ADI — Agência de Inovação — Inovação
Empresarial e Transferência de Tecnologia, S. A. (detida a 100 % pelo IAPMEI,
PME Investimentos e FCT — Fundação de Ciência e Tecnologia), com o pelouro financeiro, e a gestão da sede e escritório da ADI no Porto, coordenação de
equipas dedicadas à gestão de sistemas de incentivos à investigação, desenvolvimento e inovação, financiados pelo QCA III e pelo QREN, bem como do Centro
Português de Inovação — Consórcio Innovation Relay Centre Portugal, atualmente integrado na Rede Europeia EEN — European Enterprise Network;
2002-2005: coordenadora da área de Análise e Projetos e Gestão de Participadas
da PME CAPITAL — Sociedade Portuguesa de Capital de Risco, S. A., e
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representante da PME CAPITAL no conselho de administração de quatro empresas
participadas. Administradora da FUNDÍNIO — Fundição Injectada de Alumínio,
S.A. (2002-2004). Administradora não executiva da SOMELOS — S.G.P.S., S. A.
(2003-2005), administradora não executiva da SOMELOS TECIDOS, S. A.
(2005). Administradora não executiva da FIBROPLAC — Fábrica de Placas de
Gesso Laminado, S.A. (2002-2003);
2003-2005: Membro da direção da SACHE — Solidariedade e Amizade —
Cooperativa de Habitação, C.R.L., com o pelouro financeiro e tesouraria;
1999-2002: Diretora do Departamento de Corporte Finance do CENTRAL —
Banco de Investimento, S. A.;
1998-2003: membro da comissão de fiscalização do INGA — Instituto Nacional
de Intervenção e Garantia Agrícola.;
1998-1999: adjunta do Secretário de Estado do Orçamento (XIII Governo
Constitucional), responsável pela coordenação dos trabalhos de preparação do
Orçamento, pelo acompanhamento da execução orçamental e pela representação do Ministério das Finanças em três comissões de apreciação de propostas
dos concursos públicos internacionais para as concessões de autoestradas em
regime de portagem efetiva ou em regime de portagem SCUT denominadas
Concessão Norte, SCUT Beira Interior e SCUT Interior Norte;
1994-1998: coordenadora do Departamento de Corporate Finance do CBI —
Central Banco de Investimento, tendo liderado e participado na realização de
diversos trabalhos de organização e montagem de empréstimos obrigacionistas, estudos de avaliação de empresas, de viabilidade económica e financeira, de
consolidação financeira e reestruturação empresarial, organização e lançamento
de ofertas públicas de aquisição, organização a apresentação de processos de
admissão à cotação em Bolsa;
1991-1994: coordenadora da Área de Mercados da Direcção de Operações
e Mercados da Bolsa de Valores do Porto e Técnica Superior do Gabinete de
Estudos da Bolsa de Valores do Porto;
1992-1997: docente do Instituto Superior de Gestão Bancária (ISGB/IFB), tendo lecionado as disciplinas de Mercado Financeiro e Gestão Bancária do Curso
Superior de Gestão Bancária.
Formação académica
Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do
Porto, com classificação final de Bom (1986-1991);
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Parte letiva do mestrado em Economia e Gestão da Faculdade de Economia do
Porto na área científica de Economia Industrial e da Empresa (1992-1993).
Formação complementar
Design Thinking Bootcamp ministrado pela Porto Business School (16 horas),
dezembro de 2017;
Disruptive Strategy with Clayton Christensen (30 horas — 6 semanas) da HBX ;
Harvard Business School — 2016 — Certificate, Pass — Formação Portugal
Ventures Investment Team in Boston (3 a 7 Novembro de 2014, 40 horas);
Formação «Best Practices on Venture Capital», ministrado pela Nova School of
Business and Economics, setembro a dezembro de 2013 (36 horas);
Formação em «Metodologia de Otimização e Redução de Custos» (4 horas), ministrado pelo Prof. Doutor Eng. Carvalho Fernandes (IST) — outubro de 2013;
Formação «Comunicação Efetiva», ministrado pelo EGP-UPBS, setembro de
2010;
Formação «Sistema de Normalização Contabilística — Enfoque Actividade de
Capital de Risco», ministrado pelo EGP-UPBS, junho de 2010;
Formação «Negociar com Eficácia», ministrado pela AESE — Escola de Direção
e Negócios — junho de 2010;
Formação «Sistema de Normalização Contabilística», ministrado pela Invent –
Associação para a Competitividade e para a Inovação na Gestão, dezembro de
2009;
Formação «Patentes: Protecção, Informação e Valorização», ministrado pelo
INPI, novembro de 2009;
Formação avançada sobre Desinvestimentos, «Divestments Master Class», ministrado pelo EVCA Institute, Bruxelas, outubro de 2009;
Curso de Balanced Scorecard Integrado, abril de 2007, ANJE, Gestão Total;
Curso de Conjuntura e Previsão, ministrado pela Escola de Gestão do Porto, outubro de 2004;
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Curso avançado de Capital de Risco e de Capital de Desenvolvimento ministrado pelo EVCA Institute (European Private Equity & Venture Capital
Association) — Lausanne, novembro de 2003;
Curso de Correção Integral de Balanços ministrado pela Universidade de São
Paulo (Brasil) e Faculdade de Economia do Porto, 1990;
Línguas estrangeiras: fluência escrita e oral em inglês e bons conhecimentos de
francês;
Conhecimentos Informáticos: bons conhecimentos na ótica do utilizador.
Outras informações
Participação como oradora em diversos seminários e formadora em diversos cursos de formação;
Membro da comissão de acompanhamento da Agenda para a Inovação no Norte
de Portugal (CCDRN);
Membro da comissão de acompanhamento do projeto RCED — Redes
Colaborativas de Elevado Desempenho, promovido pelo INESC Porto e realizado entre outubro de 2005 e agosto de 2007, em parceria com a Digital Partners;
Membro do comité de direção do iCentro — Programa Regional de Ações
Inovadoras do Centro de Portugal, da CCDRC;
Participação na edição do COHiTEC Norte 2006 como tutora de uma equipa de
investigadores da Universidade do Minho e elementos de gestão, denominada
Techpoint, com o projecto final «B — PVDF — Sense and Sensivity»;
Participação na edição do COHiTEC Norte 2005 como tutora de uma equipa de
investigadores da Universidade do Minho e elementos de gestão, denominada
Biológicos, com o projeto final «Mycos — a detoxificating product for mycotoxins
in food»;
Participação na edição do COHiTEC 2005 como Executiva de Capital de Risco,
em representação da PME Capital — Sociedade de Capital de Risco, S. A.;
Coordenadora do estudo «Rede de Capital Regional e de Facilitadores do
Empreendedorismo em torno dos Setores Automóvel, das Tecnologias de
Informação e da Comunicação e Electrónica (ATICE) na Região Norte» (2004),
financiado pelo NORTINOV e COTEC, realizado sob a liderança da PME Capital
em parceria com a INTELI, INESC Porto, EGP, Net, TECMAIA e Capgemini.
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José Pedro Sousa
de Alenquer
Vogal do Conselho Fiscal

Formação
Licenciado em Finanças, pelo Instituto Superior de Economia de Lisboa (atual
ISEG), em 1976, com a classificação final de 14 valores.
Atividade profissional
1976-1977 — membro da comissão de reestruturação da ANOP — Agência
Noticiosa Portuguesa;
1977-1980 — assessor económico e financeiro da administração da ANOP —
Agência Noticiosa Portuguesa;
1980-1986 — diretor administrativo e financeiro da ANOP, responsável pelas
áreas de planeamento e controlo orçamental, financeira, de pessoal, administrativa e de compras;
Vogal da comissão instaladora da Agência Lusa de Informação, CIPRL, empresa
resultante da fusão da ANOP com a NP — Notícias de Portugal;
1987-1988 — Diretor Administrativo e Financeiro da Lusa, Agência de
Informação, CIPRL;
1988-1997 — administrador executivo do Grupo Olaio — fabrico e comercialização de móveis para habitação, escritório e hotelaria;
Consultor, nas áreas financeira e de gestão, de diversas empresas de turismo, no
Algarve;
1997-1999 — adjunto do Secretário de Estado da Indústria e Energia;
1999-2000 — assessor para a área económica do Secretário de Estado do
Orçamento;
2000-2006 — administrador executivo da Caixaweb, SGPS, SA., empresa do
Grupo Caixa Geral de Depósitos para a área do e-business;
2000-2002 — administrador da EJV — Plataforma de Comércio Electrónico, S. A.;
2001-2006 — administrador da PT PRIME TRADECOM — Soluções Empresariais
de Comércio Electrónico, S. A.;
Administrador do Portal Executivo — Sociedade de Serviços, Consultoria e
Informação em Gestão, S. A.;
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2002-2006 — administrador executivo da Caixaweb, Serviços Técnicos e de
Consultoria, S. A.;
Administrador da agência de viagens TAGUS, S. A.;
2003-2006 — administrador da TAGUS Viajes, S. A.;
2001-2008 — administrador não executivo da PT Multimédia, SGPS, S. A.;
Presidente do conselho de administração da SGPICE — Sociedade de Serviço de
Gestão de Portais na Internet e de Consultoria de Empresas, S. A., (pmelink.pt);
2006-2010 — diretor do Sogrupo SI, ACE (Grupo Caixa Geral de Depósitos);
2006-2010 — administrador da Caixanet, S. A., (Grupo Caixa Geral de Depósitos);
2010-2015 — diretor com funções de acompanhamento de empresas participadas na Caixa Capital, empresa de capital de risco do grupo CGD;
2011-2012 — administrador da Critical Health, S. A.;
Desde 2016 diretor na Caixa Participações, SGPS, S. A. (Grupo CGD), na situação de pré-reforma;
Desde 2017 vogal do Conselho Fiscal da Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
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António Manuel Gracês
de Almeida
Vogal do Conselho Fiscal

Habilitações académicas e formação recente
MBA com especialização em Finanças (UCP 1999-2001, curricular);
Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas (ISNP 1990-1995);
PCG — Programa de Performance e Controlo de Gestão (UCP 2017).
Atividade profissional
Vogal do conselho fiscal dos SUCH — Serviços de Utilização Comum dos
Hospitais (desde outubro de 2016);
Vogal do Conselho Fiscal da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. (desde
julho de 2015);
Vogal suplente do conselho fiscal da Oitante, S. A. (desde julho de 2016);
Secretário da mesa da assembleia geral da então ENI — Gestão de Planos
Sociais, S. A., de 2008 a 2015, presidente da mesa de 2013 a 2015 por renúncia
do anterior;
Representante do acionista Estado em diversas assembleias-gerais de empresas
públicas;
Acompanhamento de empresas públicas em processo de liquidação;
Direção-Geral do Tesouro e Finanças (técnico superior especialista em orçamento e finanças públicas do Ministério das Finanças) desde 1997;
Banco Espírito Santo de 1989 a 1997.
Outras informações e qualificações:
Contabilista certificado n.º 10743;
Economista n.º 4424 (Colégio de Economia e Gestão Empresariais; Colégio de
Análise Financeira; vogal nos órgãos nacionais da Ordem dos Economistas, desde 2015).
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Cláudia Maria Veiga Tavares
da Silva
Voga Sup ente do Conse ho
F sca
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Informação académica
2013-2014 — Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pós-graduação em
Mercados Financeiros;
2007-2008 — Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa, pós-graduação em Direito Comercial e Valores Mobiliários;
2000-2005 — Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, licenciatura em Direito;
Fevereiro de 2018 — Instituto de Formação Bancária, curso de Prevenção do
branqueamento e do financiamento ao terrorismo — áreas operacionais.
Experiência profissional
Desde maio de 2008 — Parpública — Participações Públicas, SGPS, S. A. — jurista;
Desde dezembro de 2017 — Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A. — vogal
suplente do Conselho Fiscal;
Desde setembro de 2017 — FUNDIESTAMO — Sociedade Gestora de Fundos de
Investimento Imobiliário, S. A. — Head of Compliance;
Novembro de 2006 a abril de 2008 — LISGARANTE — Sociedade de Garantia
Mútua, S. A. — jurista;
Agosto de 2005 a outubro de 2006 — Coelho Ribeiro & Associados — Sociedade
Civil de Advogados — advogada estagiária;
Fevereiro a julho de 2005 — Gabinete de Mediação Familiar — Ministério da
Justiça — estagiária.
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Anexo 7
Ata da reunião da
Assembleia Geral,
Deliberação Unânime por
Escrito ou Despacho que
contemple a aprovação
por parte dos titulares
da função acionista dos
documentos de prestação
de contas (aí se incluindo
o Relatório e Contas e
o Relatório de Governo
Societário) relativos
ao exercício de 2016
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Anexo 8
Ata da reunião do
Conselho de Administração
com a deliberação da
aprovação das Contas e do
Relatório e Contas 2017
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Anexo 9
Relatório do órgão
de fiscalização a que
se refere o n.º  2 do
artigo 54.º do RJSPE
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