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PÁGINA 5imprensa nacional - casa da moeda apresentação

Desde o início da sua atividade, a Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S. A., (INCM), 
tem pautado a sua atuação pelo cumprimento das normas legal e eticamente 
aceites, o que lhe tem permitido ganhar a confiança de todos aqueles com quem 
se relaciona.

Hoje em dia, à medida que a legislação e as recomendações internacionais atri-
buem crescente importância à forma de governo das empresas, entende-se 
oportuna a criação e divulgação de um código de ética e de conduta para a INCM 
que a ajude a alcançar três importantes objetivos:

Contribuir para o fortalecimento do espírito de equipa e da cultura INCM 
entre todos/as os/as colaboradores/as e do sentimento de pertença destes à 
empresa;

Reforçar junto de todos/as os/as colaboradores/as e prestadores/as de ser-
viço o compromisso de adotar este Código e de respeitar as respetivas regras 
de conduta no que concerne ao seu relacionamento com todas as partes inte-
ressadas no exercício da sua atividade profissional ao serviço da empresa;

Incentivar as relações da INCM com todas as suas partes interessadas, 
baseando-as na confiança e no respeito mútuo, conscientes de que esses 
valores, que a sociedade reconhece na INCM, constituem um dos seus prin-
cipais ativos. 

Com a publicação deste Código, pretendemos fortalecer o nosso compromisso na 
salvaguarda da reputação da INCM, no exercício da nossa missão, ao serviço da 
cidadania e das empresas.
  

O Comité de Ética.

APRESENTAÇÃO
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1. MISSÃO DA INCM

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

2. VISÃO DA INCM

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

3. VALORES DA INCM

1. Cultura empresarial;
2. Desenvolvimento sustentável;
3. Responsabilidade para com os seus trabalhadores;
4. Respeito pela igualdade de género e não descriminação;
5. Satisfação do cliente;
6. Serviço ao cidadão;
7. Envolvimento e colaboração;
8. Inovação em rede;
9. Melhoria contínua;
10. Excelência.

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DA INCM

1. Inovação da oferta, aumentando o impacto na segurança dos cidadãos e das 
empresas.
2. Aprofundamento da relação com clientes e parceiros estratégicos, melho-
rando a satisfação das suas necessidades.
3. Internacionalização da atuação da INCM, potenciando a utilização da capa-
cidade instalada.
4. Aumento da notoriedade e do reconhecimento das marcas INCM, suportando 
o negócio nas várias áreas de atividade.
5. Aumento do impacto e reconhecimento da intervenção social da INCM, con-
solidando a agenda para a sustentabilidade.
6. Aumento da eficiência interna, otimizando a organização e os processos de 
gestão produtivos e logísticos.
7. Desenvolvimento dos colaboradores, reforçando competências e uma cultura 
de mérito e responsabilização.

INTRODUÇÃO
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4. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

O Código de Ética e de Conduta agora publicado abrange todos os colaborado-
res e todas as colaboradoras da INCM, sem prejuízo de outras disposições legais 
ou regulamentares aplicáveis ou a que, por inerência do exercício de funções 
específicas, estes se encontrem obrigados.

Por «colaboradores e colaboradoras» deve entender-se todo o pessoal dirigente, 
colaboradores e colaboradoras da INCM, sejam estes permanentes ou eventuais, 
mandatários ou mandatárias, ou outras pessoas que lhes prestem serviço a título 
permanente ou ocasional e que assumam o compromisso de as assumir como 
suas.
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5. NORMAS DE CONDUTA

As normas de conduta adiante apresentadas derivam diretamente da missão, 
valores e visão da INCM atrás definidos. A sistematização destas normas con-
templa uma parte de caráter geral e outra em que as normas estão organizadas 
de acordo com as relações entre as partes interessadas na atividade da empresa.

6. NORMAS DE CARÁTER GERAL

A INCM assume os valores, compromissos e princípios decorrentes do Global 
Compact (Pacto Mundial das Nações Unidas) em matéria de proteção dos direi-
tos humanos, do direito laboral, da proteção ambiental e do combate à corrup-
ção, que devem ser observados por si e pelos seus colaboradores e colaborado-
ras, no desempenho das suas funções, nomeadamente:

6.1. CUMPRIMENTO DAS LEIS E NORMAS

A INCM e todos os seus colaboradores e colaboradoras comprometem-se a 
garantir, em todas as suas atividades, a total conformidade com a legislação 
nacional e internacional vigentes, com as normas internas em vigor na empresa 
e com as demais normas que esta venha a subscrever.

6.2. AUTORIDADES DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO

A INCM respeita todas as autoridades de supervisão e fiscalização, cooperando 
com as mesmas no exercício das competências que lhe são cometidas.

6.3. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO

A INCM apoia a liberdade de associação e reconhece o direito das associações 
à negociação.

6.4. PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

A INCM compromete-se a respeitar e a proteger os direitos humanos e a impe-
dir as violações dos mesmos de que venha a ter conhecimento.

6.5. PROIBIÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO 

A INCM considera inadmissíveis quaisquer formas de discriminação individual 
incompatíveis com a dignidade da pessoa humana, nomeadamente em razão da 
origem, etnia, sexo, convicção política e confissão religiosa.

PARTE DISPOSITIVA
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6.6. PROIBIÇÃO DE ASSÉDIO 

a ) A INCM repudia todas as manifestações de assédio, independentemente 
da sua natureza ou caráter, considerando-se para este efeito o comportamento 
indesejado, baseado ou não em fator discriminatório, praticado aquando do 
acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação profissional, 
com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dig-
nidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante 
ou desestabilizador.

b ) A prática de assédio, sem prejuízo da eventual responsabilidade prevista nos 
termos da respetiva lei penal e laboral, confere à vítima o direito de indemni-
zação por danos patrimoniais e não patrimoniais, nos termos gerais de direito.

6.7. RESERVA DA VIDA PRIVADA

O direito à reserva da intimidade da vida privada de cada colaborador e de cada 
colaboradora deve ser respeitado escrupulosamente.

6.8. OFERTAS

A INCM e os seus colaboradores e colaboradoras devem recusar quaisquer 
ofertas que possam ser consideradas ou interpretadas como uma tentativa de 
influenciar a empresa ou o colaborador/colaboradora. Nada obsta, contudo, a 
oferta e a aceitação de ofertas promocionais de valor irrelevante e num contexto 
de relação comercial. Em caso de dúvida, o/a colaborador/colaboradora deverá 
comunicar, por escrito, a situação à respetiva hierarquia, que, por sua vez, reen-
caminhará o assunto para decisão do Comité de Ética.

6.9. COMBATE À CORRUPÇÃO

A INCM compromete-se a combater a corrupção em todas as suas formas, 
inclusive extorsão e propina.

6.10. SEGURANÇA E CONFIDENCIALIDADE

a ) Os colaboradores e as colaboradoras da INCM devem guardar sigilo pro-
fissional sobre as informações confidenciais obtidas no desempenho das suas 
funções ou em consequência desse desempenho.

b ) Os colaboradores e as colaboradoras com acesso privilegiado a bens patrimo-
niais e a informações confidenciais devem, para além do respeito pelas disposi-
ções legais e regulamentares aplicáveis, usar da maior prudência na sua utilização.

c ) A utilização destas informações ou bens patrimoniais, em proveito próprio 
ou de terceiros, é vedada a qualquer colaborador ou colaboradora e punível nos 
termos legais definidos.

d) Entende-se como «informação confidencial», toda e qualquer informação, 
documento ou respetivo conteúdo, total ou parcialmente transmitido, por escrito 
ou oralmente ou por qualquer outro suporte eletrónico ou forma de comunicação, 
podendo incluir, designadamente, especificações de produtos, planos, dese-
nhos, modelos, amostras, informações técnicas, comerciais, financeiras, admi-
nistrativas ou estratégicas ou de qualquer outra índole relativas à INCM.

e) Entende-se como «acessos privilegiados»:

> Acesso a dados identificativos de cidadãs ou cidadãos, em geral, de colabora-
dores ou colaboradoras ou de organizações;
> Acesso a informações confidenciais sobre a INCM ou subsidiárias;
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> Acesso a bens da INCM; 
> Acesso a bens de clientes e outros parceiros.

f ) Os colaboradores e as colaboradoras, mesmo após o termo do respetivo 
contrato de trabalho ou das respetivas funções na INCM, mantêm a obrigação 
de guardar sigilo profissional nos termos referidos nas alíneas anteriores. 

7. NAS RELAÇÕES COM PARTES INTERESSADAS

7.1. RELAÇÃO ENTRE COLABORADORES

a ) A INCM assegura o cumprimento das normas aplicáveis em matéria de 
segurança, saúde, higiene e bem-estar no local de trabalho, devendo os seus 
colaboradores e colaboradoras observar estritamente as leis, regulamentos e 
instruções internas sobre esta matéria.

b ) O cumprimento das regras de segurança é uma obrigação de todos, sendo 
dever dos colaboradores e das colaboradoras informar atempadamente a sua 
hierarquia ou os serviços responsáveis da ocorrência de qualquer situação anó-
mala suscetível de poder comprometer a segurança das pessoas, instalações e 
equipamentos. 

c ) A INCM compromete-se a combater a discriminação no ambiente de traba-
lho e a promover a estabilidade e a valorização profissional dos seus colabora-
dores e colaboradoras ao longo da sua vida laboral. 

d ) Os colaboradores e as colaboradoras devem procurar, de forma permanen-
te, o aperfeiçoamento e atualização dos seus conhecimentos, tendo em vista a 
manutenção, o desenvolvimento e a melhoria das suas capacidades profissio-
nais e a prestação de melhor serviço aos clientes.

e ) A INCM respeita o princípio da igualdade de oportunidades e avalia o 
desempenho dos seus colaboradores e colaboradoras unicamente com base no 
mérito individual efetivamente demonstrado, valorizando as respetivas carreiras 
de acordo com estes critérios.

f ) A INCM promove a conciliação entre esferas de vida profissional e de vida 
privada dos seus colaboradores e colaboradoras.

g ) Os colaboradores e as colaboradoras devem pautar as suas relações recípro-
cas por um tratamento cordial, respeitoso e profissional e devem contribuir para 
a criação e a manutenção de um bom clima de trabalho, cimentando a unidade, 
mormente através de colaboração e cooperação mútuas.

h ) Não são admissíveis comportamentos que prejudiquem a reputação de cole-
gas, nomeadamente através de julgamentos preconceituosos, rumores ou infor-
mações não fundamentadas. 

i ) A convivência entre as chefias e seus subordinados deve pautar-se pela cor-
reção no tratamento, lealdade e exigência, inspiradoras de atitude positiva e 
de relação de confiança incentivadoras de espírito de equipa e de procura de 
excelência.

j ) Os subordinados devem respeitar o pessoal de chefia como representantes 
legítimos da gestão e empenhar-se zelosamente em alcançar os objetivos e 
cumprir as tarefas que estes, no âmbito da missão da empresa, lhes definam, 
enquanto as chefias devem respeitar os subordinados como pessoas e parti-
cipantes indispensáveis à consecução dos objetivos da empresa, tratando-os 
como gostariam de ser tratados, definindo-lhes objetivos e tarefas desafiantes 
mas exequíveis, mantendo com eles uma relação permanente e leal. 
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k ) Em matéria de conflitos de interesses, sempre que, no exercício da sua ativi-
dade, os colaboradores e as colaboradoras da INCM sejam chamados a intervir 
em processos de decisão que envolvam, direta ou indiretamente, organizações 
com as quais colaborem ou tenham colaborado, ou ainda pessoas a que estejam 
ou tenham estado ligados por laços de parentesco ou afinidade, devem comu-
nicar ao Comité de Ética e ou às chefias respetivas a existência dessas ligações.

l ) Os colaboradores ou colaboradoras com relações familiares ou equiparadas 
não deverão exercer a sua atividade profissional em relação hierárquica ou fun-
cional direta. 

m ) A INCM compromete-se a apoiar a liberdade de associação no trabalho.

n ) Os colaboradores e as colaboradoras devem abster-se de exercer quaisquer 
funções fora da empresa sempre que tais atividades ponham em causa o cum-
primento dos seus deveres enquanto colaboradores/colaboradoras da INCM, 
ou em organizações cujos objetivos possam colidir ou interferir com os objeti-
vos da INCM.

o ) As informações pessoais sobre os colaboradores e as colaboradoras estão 
sujeitas ao princípio da confidencialidade, apenas podendo ter acesso o próprio 
ou quem tenha como responsabilidade específica a sua guarda, manutenção ou 
tratamento da informação.

p ) Os colaboradores e as colaboradoras, seja no interior ou exterior da empre-
sa, devem usar de reserva e discrição em relação a factos e informações de que 
tenham conhecimento por via do exercício das suas funções.

7.2. RELAÇÃO COM O ACIONISTA

a ) É objetivo fundamental para a INCM a procura de criação de valor para o 
acionista, suportado nos compromissos para com a excelência do desempenho 
da empresa e orientado pelos princípios do desenvolvimento sustentável.

b ) Os colaboradores e as colaboradoras da INCM, enquanto profissionais de 
uma empresa de natureza pública, devem respeitar as atribuições que o acionista 
deliberar para a empresa.

c ) O governo da INCM será desenvolvido com rigor, zelo e transparência, esti-
mulando a criação de condições de diálogo no seio dos órgãos de administração 
e dos corpos diretivos, nomeadamente no que respeita a estratégias, objetivos, 
análise de risco e avaliação de desempenho e em observância dos padrões de 
bom governo das sociedades.

d ) A INCM compromete-se a disponibilizar ao acionista, em tempo útil, todas as 
informações relevantes, de forma fiável e transparente.

e ) A informação produzida e divulgada pela empresa deve cumprir as leis e 
regulamentos aplicáveis, ser exata, completa, realizada atempadamente e repre-
sentar com fiabilidade a situação económica, financeira, social, ambiental e de 
governo da sociedade, bem como os resultados das operações em todos os aspe-
tos materialmente relevantes para o adequado conhecimento sobre a sua condi-
ção e performance patrimonial.
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7.3. RELAÇÃO COM O CLIENTE

a ) É objetivo fundamental para a INCM a procura da satisfação das expectativas 
dos clientes. Este objetivo implica, por parte de todos os colaboradores e todas 
as colaboradoras, uma postura de orientação para o cliente.

b ) Os colaboradores e as colaboradoras devem evidenciar integridade, honesti-
dade, dedicação e diligência no trato com os clientes.

c ) Dada a missão da INCM, a confidencialidade é um princípio chave na relação 
com os clientes, pelo que os colaboradores e as colaboradoras da INCM estão 
obrigados ao sigilo profissional, mesmo depois do termo das suas funções. 

d ) Os métodos de produção, a organização do trabalho, os ficheiros de clientes, 
o software, a documentação técnica e outra são parte integrante da propriedade 
intelectual da INCM, pelo que não podem ser utilizados para outros fins.

e ) Os colaboradores e as colaboradoras devem assegurar o cumprimento escru-
puloso das condições e definições acordadas com o cliente para o fornecimento 
do bem ou da prestação do serviço.

f ) Os colaboradores e as colaboradoras devem ter uma postura proativa na pro-
cura contínua por melhorias efetivas na oferta de bens ou serviços.

g ) A informação prestada aos clientes deve ser verdadeira, fiável e transparente.

h ) Os colaboradores e as colaboradoras devem promover junto dos clientes as 
condições necessárias para que se mantenham relações de parceria de longo 
prazo baseadas na confiança mútua.

i ) A INCM observará sempre as boas regras e critérios de mercado, não viabili-
zando formas de concorrência desleal, nomeadamente através de acordos de par-
tilha ou de fixação de preços, de cumplicidades destinadas à obtenção de van-
tagens sobre a concorrência e de obtenção de informações comerciais através 
de meios ilegais, respeitando os direitos de propriedade material e intelectual.

7.4. RELAÇÃO COM O FORNECEDOR E OUTROS PARCEIROS 

a ) Os colaboradores e as colaboradoras devem evidenciar integridade, 
honestidade, dedicação e diligência no trato com os fornecedores e 
outros parceiros de negócio.

b ) Os colaboradores e as colaboradoras devem negociar na observância do 
princípio da boa-fé e honrar integralmente os seus compromissos com os forne-
cedores e os parceiros, bem como verificar o integral cumprimento por estes das 
normas definidas contratualmente.

c ) A seleção de fornecedores ou prestadores de serviços deve processar-se em 
conformidade com a lei e com as condições de mercado, devendo ser considera-
dos não apenas os indicadores económicos e financeiros e as condições comer-
ciais e qualidade dos produtos ou serviços propostos mas também o compor-
tamento ético do fornecedor ou prestador de serviços percebido pelo público 
em geral.

d ) Os colaboradores e as colaboradoras devem chamar a atenção dos fornece-
dores, prestadores de serviços e parceiros para o cumprimento dos valores éticos 
da INCM, nomeadamente no que se refere à confidencialidade da informação.

e ) Quando a relação com fornecedores ou outros parceiros envolver direitos de 
propriedade material, ou intelectual, estes devem ser inequivocamente definidos 
entre as partes.
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7.5. RELAÇÃO COM A COMUNIDADE EM GERAL

a ) A INCM assume a sua responsabilidade social junto das comunidades onde 
desenvolve a sua atividade empresarial, de forma a contribuir para o seu pro-
gresso e bem-estar.

b ) Nas relações com outras entidades ou organizações, nacionais e internacio-
nais, públicas ou privadas, a INCM deve manter uma postura de participação e 
cooperação, apoiando iniciativas que se enquadrem no âmbito das suas ativida-
des e que possam traduzir-se na valorização da empresa e dos seus colaborado-
res das suas colaboradoras. 

c ) As informações prestadas aos meios de comunicação social, sob a for-
ma de comunicados ou de publicidade, devem possuir caráter informativo 
e verda deiro e respeitar os parâmetros culturais e éticos da comunidade e a 
dignidade da pessoa humana, contribuindo para a boa reputação da INCM.

d ) Nenhum colaborador ou colaboradora poderá decidir sobre a oportunidade 
da publicação/comunicação de informações aos órgãos de comunicação sem 
que para tal tenha sido mandatado pela linha hierárquica relevante para agir na 
qualidade de representante ou porta-voz da empresa.

e ) Os colaboradores e as colaboradoras nas suas relações com terceiros, 
nomeadamente no âmbito das redes sociais, deverão respeitar os deveres de 
lealdade, confidencialidade, urbanidade e de respeito pelo empregador e pelos 
restantes colaboradores e colaboradoras, devendo evitar situações suscetíveis de 
originar, direta ou indiretamente, conflitos de interesse ou que ponham em causa 
a imagem e bom nome da INCM.

7.6. RELAÇÃO COM O AMBIENTE

a ) A INCM compromete-se a apoiar uma abordagem preventiva aos desafios 
ambientais, a promover a responsabilidade ambiental junto de todas as suas 
partes interessadas e a encorajar o recurso a tecnologias que não agridam o 
meio ambiente.

b ) Os seus colaboradores e as suas colaboradoras devem participar ativa-
mente em políticas de meio ambiente, de resíduos e separação dos lixos e de 
ecoeficiência, cuidando da gestão de bens escassos e dando preferência à utili-
zação de materiais biodegradáveis ou recicláveis.

c ) A INCM considera o desenvolvimento sustentável a forma eleita de alcan-
çar o objetivo estratégico do crescimento económico e contribuir para uma 
sociedade mais evoluída, preservando o meio ambiente e os recursos não rege-
neráveis para as próximas gerações.

8. GARANTIA DE CUMPRIMENTO

8.1. DIVULGAÇÃO

Este Código será divulgado no site e na intranet e disponibilizado, a todos os 
colaboradores e colaboradoras, nos formatos impresso e ou digital, bem como 
as sucessivas alterações, revisões ou atualizações do mesmo.
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8.2. CUMPRIMENTO DAS REGRAS

O integral cumprimento das regras contidas neste Código é vinculativo para 
todos os colaboradores e para todas as colaboradoras da INCM, sendo que 
o seu não cumprimento pode ter consequências disciplinares nos termos pre-
vistos na lei.

8.3 DENÚNCIA

Os colaboradores e as colaboradoras devem comunicar casos de possíveis 
irregularidades detetados na empresa, com a garantia de que serão protegidos 
contra qualquer tipo de retaliação e de que o processo será conduzido de forma 
confidencial.

8.4. CONFIDENCIALIDADE

A INCM garante que todas as denúncias serão tratadas com total confidenciali-
dade e isenção e que serão tomadas medidas para investigar a alegada irregula-
ridade, havendo lugar, caso se confirme a prática da irregularidade, a ações cor-
retivas, disciplinares ou outras que, consoante o caso, se demonstrem adequadas.

9. O COMITÉ DE ÉTICA

9.1. COMPETÊNCIA

Para reforçar a garantia de que são mantidos os níveis de boas práticas, é criado 
um Comité de Ética, designado pelo conselho de administração, a quem com-
pete salvaguardar e acompanhar a implementação do Código.
O Comité de Ética é, ainda, responsável por propor a revisão ou atualização do 
Código.

9.2. COMPOSIÇÃO

O Comité de Ética é composto, em número ímpar, por um mínimo de três 
membros e deverá apresentar, pelo menos, um relatório anual ao conselho de 
administração.

9.3. CONTACTO

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

10. REVISÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA E DE CONDUTA

a ) O Código de Ética é aprovado pelo conselho de administração da INCM.

b ) Este Código será revisto e atualizado a cada dois anos ou sempre que se 
entender necessário.
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