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O ano de 2018 representou mais um passo determinante na implementação da 
estratégia traçada, que visa transformar a INCM numa empresa reconhecida, a 
nível nacional e internacional, como líder em produtos e serviços de segurança 
essenciais à sociedade e como promotora da língua e cultura portuguesas.

A transformação empreendida desenvolveu‑se em torno dos vários eixos defini‑
dos para concretizar a estratégia, verificando‑se progressos especialmente signi‑
ficativos nos domínios da inovação, da internacionalização e do aprofundamento 
da relação com os clientes e parceiros estratégicos, suportados numa melhoria 
igualmente relevante ao nível da eficiência interna. 

A concretização da aposta na inovação implicou um reforço significativo das 
capacidades internas, mas simultaneamente a continuação do esforço de cons‑
trução de uma intervenção em rede, em estreita colaboração com as universida‑
des e centros de investigação portugueses. O projeto UniQuode — que adiciona 
segurança aos selos de autenticidade — é um exemplo sintomático daquilo que 
se pretende comercializar com marca INCM e que resulta já desta abordagem 
em rede. A médio/longo prazo, o projeto do laboratório colaborativo na área do 
desenvolvimento da tecnologia do papel, que cria uma alternativa ao uso de silí‑
cio, é outra das apostas mais marcantes.

No que respeita ao eixo de internacionalização, sem prejuízo dos resultados al‑
cançados, em particular em produtos como os cartões de identificação ou passa‑
portes, cujo reconhecimento já permite à INCM uma presença continuada nos 
mercados internacionais, continuou a ser alvo de investimento, destacando‑se o 
sucesso obtido no importante projeto de certificação da empresa na gráfica de 
segurança, para além do reforço da atividade na área comercial e de pré‑venda 
em mercados prioritários. 

Os eixos anteriores não podem ser alcançados sem uma forte proximidade dos 
clientes e parceiros estratégicos da INCM, pelo que este eixo estratégico, para 
além das práticas colaborativas já mencionadas, foi reforçado em 2018 com ins‑
trumentos para uma avaliação mais aprofundada das suas expectativas e neces‑
sidades, permitindo estabelecer compromissos importantes para o desenvolvi‑
mento dos serviços da empresa. As contrastarias são um exemplo claro desta 
evolução, tendo em curso vários projetos, nomeadamente o piloto para recolha 
de artigos junto dos operadores económicos, resultante da auscultação das asso‑
ciações representativas do setor. 

De igual forma, o sucesso no desenvolvimento de uma cultura de inovação e de 
uma aposta nos mercados internacionais não é possível sem uma forte capaci‑
tação da empresa a nível interno e na melhoria da sua eficiência. Neste capítu‑
lo, destaca‑se, desde logo, a continuação da renovação das infraestruturas fabris 
e logísticas bem como do parque industrial, de forma a preparar a capacidade 

1. Mensagem do presidente
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produtiva para as evoluções tecnológicas em curso e para as exigências dos con‑
tratos internacionais. 

A nível local, salienta‑se, por um lado, a otimização da logística na região de 
Lisboa e, por outro, a implementação de um plano de contingência através da 
constituição, em Gondomar, de uma infraestrutura para recuperação das opera‑
ções em caso de ocorrência de incidentes graves, garantindo a continuidade de 
negócio indispensável em termos regulamentares e, em simultâneo, a melhoria 
da oferta de serviços na região Norte. 

Num plano mais transversal a toda a empresa, assume especial importância o pro‑
jeto de reengenharia dos processos de negócio e de suporte, tendo em vista uma 
atuação mais ágil, mais eficiente e desmaterializada, promovendo simultanea‑
mente a sua certificação nos vários referenciais normativos a que a INCM se en‑
contra vinculada e a conformidade com o regulamento geral de proteção de dados.

Finalmente, destaca‑se a conclusão, no final de 2018, da preparação de uma 
reorganização da INCM visando a criação de uma estrutura mais plana e ágil, 
e consolidando simultaneamente algumas das funções críticas da empresa. 
Para este efeito, entre outras alterações, clarificou‑se a atribuição da função de 
«Desenvolvimento de Negócio» à Direção Comercial e de Marketing e à Direção 
de Inovação e Desenvolvimento, criou‑se uma nova unidade para a prestação de 
serviços no domínio da segurança digital — a Unidade de Segurança Digital —, 
e autonomizou‑se a área do Diário da República, com a separação da anterior 
Unidade de Publicações em duas unidades — a Unidade de Edição e Cultura e a 
Unidade de Publicações Oficiais.

Apesar de estes eixos estratégicos terem tido os resultados mais visíveis, verifi‑
cou‑se também um esforço e investimento significativos na preparação do de‑
senvolvimento nos restantes eixos estratégicos, com progressos expectáveis ao 
longo dos próximos anos, designadamente no desenvolvimento dos colaborado‑
res e no reconhecimento das marcas INCM e do seu impacto social. 

Procedeu‑se, neste âmbito, a uma reformulação profunda do processo de planea‑
mento da formação e à preparação de um forte investimento nesta área, visando a 
capacitação dos colaboradores nos domínios técnicos e comportamentais. Em si‑
multâneo, continuou a consolidar‑se a aplicação do modelo de avaliação de desem‑
penho, visando a criação de um contexto de melhoria contínua e o desenvolvimen‑
to de uma cultura de meritocracia, indispensáveis para o crescimento da empresa. 

Destaca‑se ainda o empenho num forte compromisso com o bem‑estar dos cola‑
boradores, acrescentando‑se à prática histórica da empresa neste domínio — de 
que os seus serviços sociais são o exemplo mais evidente — um conjunto de me‑
didas desenhadas em estreita articulação com as organizações representativas 
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dos trabalhadores, bem como a adesão precursora à implementação de um siste‑
ma de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal.

No plano da evolução do reconhecimento das marcas INCM e do seu impacto 
social, destaca‑se a realização em 2018 de um estudo para avaliar a importância 
do impacto da sua atividade cultural com o objetivo de determinar o valor e as 
dimensões principais para as suas partes interessadas. Iniciou‑se, simultanea‑
mente, um conjunto de trabalhos que visa desenvolver e consolidar a marca e 
a imagem da INCM nas suas diferentes atividades e espaços públicos, a par da 
realização de vários eventos de grande projeção nacional e internacional. 

A preparação da empresa para o futuro, que implica uma transformação perma‑
nente e um investimento expressivo, foi realizada de forma a preservar o equilí‑
brio no presente, garantindo a manutenção da sustentabilidade das suas contas 
e a operacionalidade e resiliência das atividades, muitas das quais com elevada 
repercussão na sociedade.

É possível verificar, neste sentido, o equilíbrio das contas da empresa e 
inclusivamente a sua evolução positiva, registando‑se um aumento do volume 
de negócios para um valor próximo dos 98 milhões de euros e uma melhoria 
significativa da rentabilidade da empresa, quer ao nível do resultado operacional, 
quer do resultado líquido do exercício, que se aproxima dos 20 milhões de euros. 

A melhoria da conta de exploração da INCM resulta, do lado dos custos, so‑
bretudo de uma redução expressiva nos Custos das Mercadorias Vendidas e 
Matérias Consumidas (CMVMC), fruto do esforço de melhoria da eficiência in‑
terna e otimização das operações. E, muito embora se verifique um aumento dos 
Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) e, mais significativo, dos custos com o 
pessoal, estes aumentos incorporam em boa parte os investimentos realizados 
em inovação, para além de uma opção assumida de redução de FSE em troca de 
gastos com pessoal, visando a criação de capacidades e, sobretudo, competências 
internas para se alcançarem os objetivos estratégicos definidos para o futuro.

É com confiança que a INCM continua a construir o seu futuro, suportada na 
tradição, nos valores da empresa e numa aposta clara na inovação, contando com 
todas as suas partes interessadas para alcançar o sucesso.

Gonçalo Caseiro

Presidente do Conselho de Administração 

Dezembro de 2018
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A Imprensa Nacional‑Casa da Moeda, S. A. (INCM) pretende com este documen‑
to — Relatório e Contas 2018, integrar toda a informação de gestão, financeira e 
não financeira, nomeadamente os Relatórios de Gestão, de Governo Societário e 
o de Sustentabilidade.

Neste contexto, e após a apresentação da INCM, começa por ser descrito o qua‑
dro estratégico da empresa e, em particular, as orientações estratégicas e os com‑
promissos da Política do Sistema Integrado de Gestão.

No capítulo sobre a Agenda para a Sustentabilidade, é apresentada a estratégia 
para a gestão da sustentabilidade alicerçada em quatro eixos, fornecendo infor‑
mações sobre questões económicas, sociais e ambientais, identificadas como 
mais relevantes para a empresa e para as suas partes interessadas, responden‑
do às obrigações legais decorrentes do Decreto‑Lei n.º 89/2017, de 28 de julho, 
alusivo à divulgação de informações não financeiras e de diversidade por par‑
te de grandes empresas. A informação constante neste capítulo 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 documento, podendo 
ser facilmente localizados através da consulta à tabela GRI, também parte inte‑
grante deste documento.

No capítulo do Relatório de Governo Societário, relatam‑se as práticas de gover‑
no societário, de acordo com o modelo disponibilizado, para 2018, pela Unidade 
Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial 
(UTAM). 

Por fim, no capítulo do Relatório de Gestão, garante‑se a prestação de contas ao 
acionista, tendo, para o efeito, sido adotada a estrutura indicada no ofício n.º 1116, 
de 12 de março de 2019, 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 re‑
levantes para ilustrar o trabalho da INCM nas áreas em apreço. 

Não é objetivo desta publicação substituir outros meios de comunicação já es‑
tabelecidos 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, no qual poderá ser obtida informação mais detalhada sobre 
o assunto.

2. Abordagem ao relatório 
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Qualquer questão ou sugestão sobre os conteúdos deste relatório deverá ser re‑
metida para:

Direção de Planeamento e Controlo de Gestão — Av. António José de Almeida, 
1000‑042 Lisboa

Telefone: 217810700

e‑mail: dpc‑pcg@incm.pt 
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A INCM, atualmente uma sociedade anónima de capitais públicos, resulta da fu‑
são, 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 estabelecimen‑
tos industriais do País. A Casa da Moeda é talvez o mais antigo estabelecimento 
fabril do Estado português, com uma laboração contínua desde, pelo menos, o 
final do século xiii.

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 fun‑
cionamento do Estado português, como a cunhagem de moeda metálica e a edi‑
ção de publicações oficiais, onde se destaca o Diário da República. 

A produção de documentos de segurança, como o cartão de cidadão e o passa‑
porte, é outra das tarefas atribuídas à INCM. A evolução das novas tecnologias faz 
das atividades da gráfica de segurança e da segurança digital áreas estratégicas 
de desenvolvimento da empresa, capacitando‑as para fornecer à Administração 
Pública os mais modernos e seguros documentos de identificação, em suporte físico 
e digital, ao mesmo tempo que lhe permite alargar mercados, respondendo às neces‑
sidades 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 de Acreditação.

A edição de obras essenciais da cultura portuguesa e universal é outra incum‑
bência da INCM. O Estado garante assim a transmissão, entre gerações, do patri‑
mónio 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 exclu‑
sivamente 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: 500 792 887.

3. A INCM
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Missão

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

Visão

Ser reconhecida, a nível nacional e internacional, como líder em produtos e ser‑
viços de segurança essenciais à sociedade e como promotora da língua e da cul‑
tura 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.

Para melhor responder aos novos desafios, quer por via da internacionalização, 
quer pelo reforço da componente de inovação, nomeadamente na área das pu‑
blicações oficiais, bem como a aposta na prestação de serviços no domínio dos 
serviços de segurança digital, a estrutura orgânica da empresa foi alterada, no 
final de 2018, com efeitos a 1 de janeiro de 2019.

4.1 Missão, Visão e Valores

4.2 Estrutura 
organizacional

4. Quadro Estratégico
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Foram introduzidos novos conceitos que visam traduzir e reforçar as macrofun‑
ções da empresa e as orientações estratégicas que se pretendem seguir, desta‑
cando‑se o seguinte:

> Reforço da função de Desenvolvimento de Negócio atribuída à Direção 
Comercial e de Marketing e à Direção de Inovação e Desenvolvimento, que as‑
sumirão assim, de forma mais direta, o seu compromisso com os resultados eco‑
nómicos imediatos e futuros da empresa;

> Renomeação das anteriormente designadas unidades de negócio como 
Unidades Produtivas, as quais, sem prejuízo da sua participação no esforço glo‑
bal de desenvolvimento do negócio da empresa, terão os seus objetivos alinha‑
dos sobretudo com a melhoria da capacidade de resposta, o cumprimento de 
níveis de serviço e a eficiência produtiva; 

> Alinhamento e reforço da organização em áreas de negócio estratégicas ou 
emergentes da empresa, quer através da diferenciação da unidade gráfica na sua 
dimensão de segurança, alterando a sua designação para Unidade Gráfica de 
Segurança, quer através da criação de uma nova unidade para a prestação de ser‑
viços no domínio dos serviços de segurança digital — a Unidade de Segurança 
Digital (USD). Esta evolução amplia o movimento iniciado anteriormente com 
a criação da Direção de Inovação e Desenvolvimento (DID), no âmbito da qual 
se desenvolverá o ciclo de investigação, desenvolvimento e pré‑venda de novos 
produtos, com destaque para as soluções digitais de segurança. 

> Manutenção do enquadramento do Centro Corporativo e criação de um novo 
conceito de Suporte às Operações, visando destacar o papel acrescido que al‑
gumas das áreas de suporte têm na eficiência das operações produtivas, enqua‑
drando num conceito de Suporte à Organização as restantes áreas de suporte de 
natureza igualmente essencial, mas mais transversal à empresa;

> Implementação de várias alterações específicas em diferentes áreas da empre‑
sa, das quais se destaca:

— A autonomização da área do Diário da República, com a separação da anterior 
Unidade de Publicações em duas unidades — a Unidade de Edição e Cultura e a 
Unidade de Publicações Oficiais;

— A integração na Unidade de Edição e Cultura da divisão correspondente ao 
Museu e Biblioteca;

— A introdução da nova atribuição legal relativa à Fiscalização no âmbito do 
RJOC na Unidade de Contrastarias;

— A atualização das atribuições da Direção Comercial e de Marketing;
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— O reforço das atribuições da Direção de Planeamento e Controlo nos domínios 
do Governance, Risk and Compliance;

— A transferência e renomeação da Divisão de Produtos de Identificação e 
Bancários, da Direção de Sistemas de Informação, para a nova Unidade de 
Segurança Digital;

— A atualização das atribuições e da designação da Direção de Recursos 
Humanos, agora designada Direção de Desenvolvimento de Pessoas, bem como 
das respetivas divisões, autonomizando a função de Relações Laborais e inte‑
grando a função de Comunicação Interna;

— A alteração da designação e simplificação da microestrutura da Direção 
Financeira, agora designada Direção de Contabilidade e Finanças;

— A separação da anterior Direção de Segurança e Apoio Geral em duas uni‑
dades: o Serviço de Infraestruturas, Ambiente e Apoio Geral e o Serviço de 
Segurança Interna.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Desenvolvimento DE NEGÓCIO Centro corporativo

Dcm DID DPC DAI CISO DPI

Direção Comercial e 
Marketing

Direção de Inovação e 
Desenvolvimento

Direção 
de Planeamento 
e Controlo de Gestão

Direção de Auditoria 
Interna

Coordenador 
de Segurança 
de Informação

Direção de Programas 
e Investimentos

Unidades Produtivas

UGF USD UMD UCO UEC UPO

Unidade Gráfica Unidade de 
Segurança Digital

Unidade de Moeda Unidade de 
Contrastaria

Unidade de Edição e 
Cultura

Unidade de 
Publicações Oficiais

Suporte às operações Suporte à organização

DmE DCP DSI DDp DCF DJU SIa

Direção
de Manutenção
e Engenharia

Direção de Compras Direção de Sistemas 
de Informação

Direção de 
Desenvolvimento de 
Pessoas

Direção de 
Contabilidade e 
Finanças

Direção de Serviços 
Jurídicos

Serviço de 
Infraestruturas, 
Ambiente e Apoio 
Geral

SLG sli SOr ssi

Serviço de Logística Serviço de Laboratório 
Industrial

Serviço de Obras 
e Reabilitação de 
Edifícios

Serviço de Segurança 
Interna

Figura 1 
Organograma INCM





RELATÓRIO E contas 2018    O valor da segurança página  23

DCM — Direção Comercial e Marketing

Gerir a atividade comercial e de marketing da empresa, incluindo os seus vários 
canais de relacionamento, contribuindo para o cumprimento dos objetivos de 
negócio e para a satisfação dos clientes.

DID — Direção de Inovação e Desenvolvimento

Desenvolver iniciativas de inovação, novos produtos comerciais e pré‑venda de 
soluções, contribuindo para a manutenção de um portefólio de produtos inova‑
dor e rentável e para a concretização das vendas críticas da INCM.

DPC — Direção de Planeamento e Controlo de Gestão

Assessorar o Conselho de Administração na definição das linhas estratégicas 
da empresa e dos processos de governance e de gestão da sustentabilidade, 
fomentando uma cultura de gestão e prevenção de riscos e apoiando todos os 
stakeholders no processo de tomada de decisão, bem como garantir a gestão das 
certificações e a evolução e eficácia do Sistema Integrado de Gestão.

DAI  — Direção de Auditoria Interna

Delinear e realizar auditorias ou trabalhos de consultoria internos, avaliando de 
uma forma independente e sistemática as atividades e os processos críticos, per‑
mitindo contribuir para uma melhoria do desempenho, controlo e governo da 
INCM.

CISO — Coordenador de Segurança de Informação

Garantir a segurança da informação nas práticas internas e externas da INCM e 
participar no desenvolvimento dos produtos e serviços de certificação eletróni‑
ca, garantindo a competitividade dos serviços da empresa e o cumprimento das 
boas práticas e certificações internacionais de segurança.

DPI — Direção de Programas e Investimentos

Garantir a gestão do portefólio de programas e projetos da INCM, bem como a 
avaliação e controlo da sua viabilidade e execução, dotando a empresa de uma 
capacidade de definição e controlo da abordagem para a realização dos seus ob‑
jetivos estratégicos.
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UGF — Unidade Gráfica

Desenvolver e fornecer produtos ou soluções gráficas com elevados níveis de se‑
gurança, contribuindo para a garantia da confiança nas relações entre o Estado, 
os cidadãos e as organizações.

USD — Unidade de Segurança Digital

Prestar serviços de implementação e operação de soluções de segurança, nas 
áreas da gestão digital de identidades, autenticidade, documentos e comunica‑
ções, contribuindo para adoção plena pelas organizações das melhores práticas 
de segurança da informação e para acelerar a sua transformação digital.

UMD — Unidade de Moeda

Assegurar a produção de moeda metálica para o Estado português, satisfazen‑
do as necessidades de circulação monetária, bem como cunhar moeda para fins 
numismáticos e de colecionismo, promovendo a celebração de eventos, efeméri‑
des ou personalidades através destas moedas ou de outros objetos artísticos em 
metal.

UCO — Unidade de Contrastaria

Assegurar o serviço público de garantir a espécie e o toque dos artigos com 
metais preciosos, a aposição da marca de garantia do toque legal dos mesmos 
e o exercício das atividades enquadradas no âmbito das contrastarias e do setor 
da ourivesaria, contribuindo para a proteção do consumidor e concorrência leal 
entre os agentes económicos.

UEC — Unidade de Edição e Cultura

Assegurar a edição de obras essenciais, a gestão do museu e arquivo históri‑
co e a gestão das iniciativas no âmbito da responsabilidade cultural da INCM, 
contribuindo para o desenvolvimento do património bibliográfico e da cultura 
nacionais e para a promoção da língua portuguesa.

UPO — Unidade de Publicações Oficiais

Assegurar o serviço público de disponibilização do Diário da República e de 
outros conteúdos e funcionalidades previstos na lei. 
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DSI — Direção de Sistemas de Informação

Implementar e gerir todos os sistemas de informação e de infraestrutura tec‑
nológica da INCM, apostando na qualidade, segurança e inovação tecnológica, 
aplicando as melhores práticas vigentes do mercado e contribuindo para o de‑
senvolvimento de novos negócios.

DME — Direção de Manutenção e Engenharia

Prestar serviços de manutenção industrial e engenharia às áreas fabris, laborató‑
rios, infraestruturas técnicas de produção e rede elétrica da INCM, garantindo a 
sua operacionalidade.

DCP — Direção de Compras

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

Assegurar a gestão integrada da cadeia logística da INCM, incluindo a receção 
de materiais, gestão de existências e expedição de produtos, contribuindo para 
eficácia e eficiência das suas atividades.

SLI — Serviço de Laboratório Industrial 

Assegurar a realização de ensaios laboratoriais nas diferentes unidades de negó‑
cio e em clientes externos, bem como a verificação metrológica dos equipamen‑
tos de medição e ensaio da INCM, contribuindo para a qualidade dos respetivos 
produtos e processos.

DDP — Direção de Desenvolvimento de Pessoas

Otimizar o desempenho e desenvolvimento das pessoas, garantindo as melhores 
condições de trabalho e do bem‑estar, através de uma comunicação fluida e efi‑
caz, promovendo iniciativas eficientes e sustentáveis e assegurando a concretiza‑
ção dos objetivos estratégicos da empresa.

DCF — Direção de Contabilidade e Finanças 

Gerir com rigor e disponibilizando com tempestividade os recursos financeiros, 
observando os normativos e a legislação contabilística e fiscal, e constituindo um 
instrumento essencial de orientação para os objetivos da empresa.
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DJU — Direção de Serviços Judiciais 

Prestar apoio jurídico à atividade de todos os órgãos e serviços da INCM, defen‑
dendo e valorizando os seus interesses.

SIA  — Serviço de Infraestruturas, Ambiente e Apoio Geral

Assegurar a gestão da manutenção das infraestruturas, dos serviços gerais e 
do ambiente, contribuindo para um funcionamento eficiente e sustentável da 
empresa.

SOR — Serviço de Obras e Reabilitação de Edifícios 

Coordenar, planear e executar todos os projetos e obras referentes ao edificado 
da INCM, contribuindo para a disponibilização de condições físicas e ambientais 
adequadas à sua atividade.

SSI — Serviço de Segurança Interna

Assegurar os mecanismos e os serviços de segurança física nas instalações da 
INCM, garantindo a proteção das pessoas e bens.

Na sua estrutura organizacional, a INCM contempla ainda os Comités, órgãos 
não executivos, que desenvolvem uma atividade transversal a diversas áreas 
da empresa, dos quais fazem parte elementos das diversas unidades orgânicas. 
Constituem‑se, então, como órgãos agregadores das diferentes competências da 
INCM no desenvolvimento de atividades específicas. 
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ÓRGÃOS SOCIAIS

ASSEMBLEIA GERAL CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO

ROC/SROC CONSELHO
FISCAL

ÓRGÃOS CONSULTIVOS
(PODERÃO EXISTIR OUTROS ÓRGÃOS CONSULTIVOS, DEFINIDOS 
E DESIGNADOS EM SEDE PRÓPRIA)

COMITÉS

CONSELHO
EDITORIAL

CONSELHO
NUMISMÁTICO

CONSELHO CONSULTIVO 
DE OURIVESARIA

ESTRATÉGIA DESENVOLVIMENTO 
ORGANIZACIONAL

OPERAÇÕES EFICIÊNCIA
INTERNA

INOVAÇÃO NOVOS PRODUTOS

ÉTICA IGUALDADE
DE GÉNERO

SUSTENTABILIDADE SEGURANÇA
DA INFORMAÇÃO

GESTÃO DE RISCOS 
CORPORATIVOS

Comités para acompanhamento da execução do plano de investimento e de ob‑
jetivos programáticos:

> Comité de Estratégia, que tem por objetivo impulsionar o desenvolvimento 
estratégico da INCM e a adaptação das várias atividades e áreas de responsabili‑
dade, revendo o cumprimento dos objetivos constantes do plano estratégico e do 
contrato de gestão com o acionista;

> Comité de Desenvolvimento Organizacional, cuja missão é fomentar o de‑
senvolvimento organizacional da INCM, acompanhando a evolução do respetivo 
modelo organizativo, articulando as políticas de desenvolvimento de recursos 
humanos e promovendo uma cultura alinhada com a estratégia e os valores da 
INCM;

> Comité de Operações, que pretende aliar a execução do plano de vendas com 
as áreas de produção, logística e compras, bem como com as restantes áreas de 
suporte, para garantir o seu cumprimento dentro do prazo e orçamentos defini‑
dos inicialmente;

Figura 2  
Modelo de Governance INCM
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> Comité de Eficiência Interna, que procura acompanhar a execução dos pro‑
gramas e projetos, com o intuito de aumentar a eficiência interna da INCM, arti‑
culando as diferentes áreas envolvidas e desenvolvendo uma cultura de eficiên‑
cia 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 inte‑
gração contínua da Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&DI) na orga‑
nização, nos processos e nos produtos e serviços da INCM, tendo em vista o seu 
desenvolvimento estratégico;

> Comité de Novos Produtos, cujo intuito é apoiar o crescimento da participa‑
ção da INCM no mercado nacional e internacional, dotando a organização da 
capacidade de inovação da sua oferta e de resposta às exigentes condições dos 
mercados atuais, antecipando as necessidades dos seus clientes. 

Comités para acompanhamento das linhas orientadoras: 

> Comité de Ética, cuja principal função é estabelecer os procedimentos relacio‑
nados com as questões de ética e da deontologia na INCM e, simultaneamente, 
com a articulação dos órgãos competentes nesta matéria, no âmbito do Código 
de Ética da INCM;

> Comité de Igualdade de Género, que fornece apoio e acompanhamento à im‑
plementação do Plano de Igualdade;

> Comité de Sustentabilidade, que visa a promoção da integração dos princí‑
pios da sustentabilidade no processo de gestão da empresa, alinhando a INCM 
com as melhores práticas nesta temática;

> Comité de Segurança da Informação, cuja missão se foca no cumprimento 
dos requisitos da Segurança da Informação, de modo eficaz e consistente, em 
toda a INCM, de acordo com as boas práticas e normas aplicáveis, constituin‑
do‑se como órgão consultivo e supervisor do Sistema de Gestão de Segurança 
da Informação;

> Comité de Gestão de Riscos Corporativos, que vem apoiar e orientar o CA 
em todas as matérias relativas à gestão de riscos corporativos, garantindo a su‑
pervisão neste domínio.
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A INCM, em 2018, foi abrangida por um conjunto de medidas definidas para as 
empresas do Setor Empresarial do Estado, estipulado na Lei do Orçamento de 
Estado (LOE) para 2018, Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, e no Decreto‑Lei 
n.º 33/2018, de 15 de maio, que estabelece as normas de execução do Orçamento 
do Estado, que balizou a sua atuação, nomeadamente:

> A continuação de uma política de ajustamento dos seus quadros de pessoal, 
adequando‑os às efetivas necessidades de uma organização eficiente, só po‑
dendo ocorrer aumento do número de trabalhadores nos termos do disposto no 
Decreto‑Lei de Execução Orçamental de 2018;

> A prossecução de uma política de otimização da estrutura de gastos opera‑
cionais que promova o equilíbrio operacional, mediante a redução do peso dos 
gastos operacionais, corrigidos dos encargos resultantes do disposto em instru‑
mentos de regulamentação coletiva de trabalho em resultado da aplicação do 
disposto no artigo 21.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e das indemniza‑
ções por rescisão, relativamente ao volume de negócios verificado em 2017;

> Manutenção dos gastos com pessoal, que se devem manter iguais ou inferiores 
aos registados em 31 de dezembro de 2017, depois de corrigidos dos encargos 
decorrentes das indemnizações por rescisão, da aplicação do disposto no arti‑
go 21.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e das valorizações remuneratórias 
nos termos do disposto na Lei do Orçamento do Estado;

> A limitação do conjunto dos gastos com deslocações, ajudas de custo e alo‑
jamento, bem como os associados à frota automóvel, que se devem manter 
iguais ou inferiores aos registados em 2017. O acréscimo nestes gastos apenas 
pode ocorrer em situações excecionais e devidamente sustentadas em análise 
custo‑benefício, mediante autorização do membro do Governo responsável pela 
área das finanças, em sede de apreciação do plano de atividades e orçamento da 
empresa;

> A restrição do conjunto dos encargos com contratação de estudos, pareceres, 
projetos e consultoria, que se devem manter iguais ou inferiores aos registados 
em 2017;

> O crescimento global do endividamento das empresas públicas fica limitado a 
2 %, considerando o financiamento remunerado corrigido pelo capital social rea‑
lizado e excluindo investimentos, nos termos a definir no decreto‑lei de execução 
orçamental.

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 (e. g. Decreto‑Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, alterado 

4.3. Orientações para 
o Setor Empresarial 
do Estado
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pelo artigo 20.º da Lei n.º 75‑A/2014, de 30 de setembro, e pelo artigo 21.º da Lei 
n.º 42/2016, de 28 de dezembro), 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.

No final do mês de outubro de 2017 foi eleito o Conselho de Administração para 
o mandato 2017‑2019, tendo sido definidas as seguintes três orientações que 
presidiram, no exercício de 2018, a estratégia da INCM:

1. Desenvolver as ações necessárias para garantir a evolução do modelo de ne‑
gócio da INCM em termos que: (i) garantam o cumprimento das atribuições de 
interesse público que lhe estão cometidas por lei; (ii) assegurem a sustentabilida‑
de 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 raciona‑
lização 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 preser‑
vando a capacidade de remuneração do capital acionista.

Em concomitância, e para a prossecução das orientações estratégicas atrás elen‑
cadas, esteve também em curso, no último trimestre do ano, a definição pelo 
acionista de um conjunto de objetivos e indicadores a constar nos Contratos de 
Gestão dos membros do Conselho de Administração. Apesar de não terem exis‑
tido, em 2018, objetivos formalmente aprovados pelo accionista ao abrigo dos 
Contratos de Gestão, a INCM monitorizou regularmente os objetivos constantes 
da proposta em apreço.

Durante o ano 2018, foram tidas igualmente em conta as seguintes linhas de 
orientação estratégica: 

1. A condução dos negócios da sociedade de acordo com a lei, os Estatutos e as 
orientações em cada momento definidas para o conjunto do setor empresarial 
público em geral ou do Grupo Parpública em particular;

2. Cumprimento com os princípios de divulgação transparente de informação;

4.4. Orientações 
Estratégicas do Acionista
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3. Adoção das melhores práticas de gestão e dos princípios de bom governo das 
empresas públicas;

4. Uma gestão em que os princípios éticos e deontológicos tratam com equidade 
todos os stakeholders;

5. Prevenção de todas as situações de corrupção e de potenciais conflitos de 
interesse;

6. Melhores práticas de gestão de recursos humanos e de promoção de igualdade 
de género;

7. Cultura organizacional pautada por valores de responsabilidade social e 
ambiental.

No ano 2018, continuaram a ser prosseguidas as sete orientações estratégicas, 
definidas para o mandato 2017‑2019, tendo em vista a garantia da sustentabilida‑
de 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 I&DI nos seus produtos, processos, mo‑
delos 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 ex‑
ternos — Rede de Inovação — constituída por universidades, centros tecnológi‑
cos e de investigação, laboratórios, startups, investidores, fornecedores e clientes, 
entre outras entidades setoriais consideradas estratégicas, com o fito de conse‑
guir 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 traba‑
lhadores, organizados em equipas, workshops e fóruns de discussão, na senda de 
reforçar as suas capacidades ao nível da deteção, referenciação e desenvolvimen‑
to de ideias e de forma a capitalizar o conhecimento existente na organização, 

4.5. Orientações 
Estratégicas do conselho 
de Administração
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colocando‑o ao serviço do crescimento e da melhoria contínua da sua capacida‑
de competitiva e de desenvolvimento de novos produtos.

Neste sentido, a INCM levou a feito, em 2018, a segunda edição do Prémio 
Inovação INCM, com o objetivo de selecionar e recompensar ideias que pos‑
sibilitem a criação de projetos de negócio suportados em soluções inovadoras 
e que integrem o objeto social da INCM, designadamente nas áreas de novos 
elementos de segurança, de desenvolvimento de Tecnologias de Informação e 
Comunicação, de novos modelos de negócio, de crescimento e melhoria de pro‑
cessos produtivos e de novos serviços e de produtos que abarquem conceitos e 
tecnologias ímpares. O primeiro lugar foi atribuído à INTMOB (Intralogistics 
Mobile Assistant Unit for Flexible Manufacturing System), ficando destinado ao 
financiamento de robots autónomos para a intralogística da INCM baseado no 
paradigma da Indústria 4.0.

Por outro lado, a INCM prosseguiu com o trabalho de análise e aproveitamento 
de oportunidades, iniciado em 2014, que visa dotar a organização não só de no‑
vos mercados onde se possa assumir como player competitivo mas também de 
novas soluções que sejam capitalizadas na infraestrutura e conhecimento já exis‑
tente na empresa, permitindo que, com um investimento menor, se possa fomen‑
tar o aparecimento de novos produtos e serviços, aumentado o seu portefólio e, 
por conseguinte, de 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 utiliza‑
ção muito residual dos suportes físicos tradicionais, como os impressos e outros 
documentos, que foram muito importantes na atividade da empresa ainda há 
poucos anos, sendo que os que ainda subsistem libertam margens importantes. 

Por essa razão, foi necessário apostar noutras soluções para contrariar os proble‑
mas que se anteveem em alguns produtos históricos, criando novas oportuni‑
dades e novos modelos de negócio a partir das áreas de atuação tradicionais da 
INCM ou em áreas conexas. São exemplos de inovação, em 2018, a disponibili‑
zação da APP do Diário da República Eletrónico para IOS e Android, a aplicação 
ELI on Go, para facilitar a interoperabilidade da legislação, a vinheta em braille no 
passaporte português (tornando‑se no primeiro passaporte da UE contendo esta 
característica), bem como outras iniciativas mais abrangentes de simplificação 
do relacionamento entre os cidadãos, empresas e o Estado no mundo eletrónico. 

É também premente dar resposta à necessidade crescente de garantir a 
autenticidade e rastreabilidade de produtos transacionáveis, em especial nos de 
maior valor e nos mercados internacionais, podendo a INCM constituir‑se como 
um parceiro natural das indústrias exportadoras nacionais. Foi nesse sentido que 
em 2018 a INCM apresentou duas soluções de rastreabilidade, autenticação e 
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proteção de marca que tiveram origem em projetos de I&DI da Rede de Inovação 
e com pedidos de patente nacional e internacional em curso:

> O UniQode, uma solução que permite gerar códigos gráficos seguros para co‑
dificação, autenticação e rastreabilidade, disponibiliza novas soluções para pro‑
teger marcas contra a fraude e a contrafação e controlar toda sua cadeia logística 
através de aplicações móveis genéricas que permitem a validação automatizada 
dos produtos onde a solução é aplicada não só pelas entidades de fiscalização 
como também por todos os consumidores que possuam um smartphone. Este 
projeto foi apresentado a nível internacional pela primeira vez em Londres na 
SDW 2018 (Secure Document World), tendo despertado bastante interesse de 
diversas empresas internacionais presentes que atuam no mercado da proteção 
de marcas, o que levou já ao aparecimento de oportunidades de licenciamento 
e exploração da solução que se esperam ser concretizadas em 2019. Foi tam‑
bém apresentado no evento Wine Track® 2018, com o objetivo de chamar a 
atenção para os desafios da garantia da autenticidade e rastreabilidade de vinhos 
e bebidas espirituosas em Portugal. Numa perspetiva mais governamental, é 
de referir que o novo selo fiscal de tabaco a introduzir no mercado em 2019, 
decorrente da nova TPD (Tobacco Products Directive) para combater o tráfico 
ilícito, vai já incluir uma versão do UniQode, que permitirá um controlo mais 
facilitado por parte das autoridades.

> A UniqueMark, uma solução derivada da mesma área de investigação do 
UniQode, mas vocacionada para o setor da ourivesaria, com vista à criação de 
marcações de contraste único em artefactos de metais precisos e verificável de 
forma automatizada que, também tendo sido apresentada em feiras nacionais e 
internacionais, possibilitará tanto a disponibilização de soluções de autenticação 
para o mercado nacional como o potencial licenciamento para outras entidades 
que executam o serviço de contrastaria em outros países.

A INCM pretende ainda constituir‑se como um agente inovador: (i) nas áreas 
da identificação digital, nomeadamente através de dispositivos móveis; (ii) na 
área de soluções de governo eletrónico, acompanhando a tendência generaliza‑
da da simplificação e desmaterialização de processos; (iii) nos novos meios de 
pagamento eletrónicos os quais assumirão no médio prazo uma concorrência 
crescente ao uso do cartão bancário; (iv) na exploração da tecnologia blockchain 
como potenciador de digitalização de produtos e serviços; (v) nas áreas da efi‑
ciência interna suportada no conceito de Indústria 4.0; e ainda (vi) nas áreas 
do fabrico e cunhagem de moeda através de tecnologias e materiais inovado‑
res como forma de renovar e potenciar a numismática e promover o negócio da 
moeda de coleção.

Neste contexto, a INCM vai continuar a desenvolver mecanismos de ges‑
tão da tecnologia e da inovação, criando assim condições para uma maior 
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competitividade no mercado nacional e internacional, diferenciando‑se pelo im‑
pacto criado na segurança dos cidadãos e das empresas.

2. Aprofundamento da relação com clientes e parceiros estratégicos, melho-
rando 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 es‑
tratégicos da INCM. Complementarmente à inovação da oferta da empresa foi 
necessário reformular o modelo de organização e funcionamento interno melho‑
rando o processo de diálogo com as partes interessadas, para maximizar o valor 
que é único em cada cliente ou parceiro estratégico.

Foi nesse sentido que surgiu, em 2016, 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, bem como o Programa de Desenvolvimento 
Comercial, visando ajustar a organização da INCM à nova realidade do seu mer‑
cado. 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. Importa, neste contexto, criar capacidades 
específicas para a gestão dos seus clientes estratégicos, desenvolvendo nos re‑
cursos aí 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 envol‑
vidas na resposta ao cliente (Produção, Logística, etc.), agilizando os procedi‑
mentos de comunicação entre as áreas, de forma a permitir uma resposta mais 
consistente e atempada. 

Por outro lado, alargou‑se a interferência na cadeia de valor dos produtos e ser‑
viços que a empresa fornece, mesmo nos menos complexos, oferecendo aos 
clientes produtos e serviços de muito maior valor adicional em substituição dos 
suportes e dos processos tradicionais.

Para o efeito, a INCM tem vindo a 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 efetuada nos mecanismos de aferição de satisfa‑
ção dos clientes, atendendo também às características dos seus diferentes mer‑
cados, no sentido da sua simplificação e agilização, mas sobretudo da introdução 
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de um processo complementar dirigido aos seus principais clientes que permita 
uma maior interação e profundidade. 

3. Internacionalização da atuação da INCM, potenciando a utilização da ca-
pacidade 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 prosseguiu o estabecimento de 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, po‑
tenciando, assim, a utilização da capacidade instalada na empresa.

A presença da INCM em outras geografias, com produtos gráficos de segurança 
e moedas, é já uma realidade, sobretudo em países de língua oficial portugue‑
sa. Mais concretamente, em 2018, a INCM esteve presente a nível internacional 
com o Cartão de Identidade Eletrónico de Cabo Verde e o Passaporte Eletrónico 
de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, bem como o Sistema de Certificação 
Eletrónico de Moçambique. Contudo, para a sustentabilidade do negócio a longo 
prazo, esse esforço deve ser intensificado, sobretudo atendendo às oportunida‑
des de concursos públicos de documentos de segurança, e uma presença mais 
assídua no mercado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 
onde a empresa detém uma marca forte e reconhecida competência em produtos 
e serviços como sejam a produção de moeda, documentos oficiais, valores grá‑
ficos, edições e a publicação do diário oficial. Para o efeito temos vindo também 
a privilegiar as relações de cooperação com as nossas congéneres nesses países, 
como é o caso da Imprensa Nacional de Cabo Verde e da Imprensa Nacional de 
Angola, bem como com o Instituto Camões, com a finalidade de alargar o âmbito 
dos projetos que a INCM se encontra a desenvolver em Moçambique. 

Há que salientar também que, por exemplo, na área da moeda, a capacidade de 
produção instalada face às necessidades de moeda corrente para Portugal conti‑
nua a ser uma oportunidade para conquistar outros mercados (v. g. produção de 
moeda para Timor em 2014 e 2015).

Potenciar a penetração em novos mercados internacionais exigirá, por um lado, 
que a INCM assegure uma presença comercial mais assídua e, por outro, que ul‑
trapasse as dificuldades colocadas pelos outros 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 atra‑
vés da criação de capacidade semelhante. 
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4. Aumento da notoriedade e do reconhecimento das marcas INCM, supor-
tando 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 servi‑
ços de acordo com as necessidades e expectativas dos clientes, focando‑se na 
sua satisfação. Neste contexto, a empresa mantém os mais elevados níveis de se‑
gurança física e lógica através de regras restritas de acesso físico às instalações e 
sistemas, comunicação e acesso à informação, de modo a garantir a confidencia‑
lidade 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 dis‑
tintivo. Por outro lado, urge ser diferente dos demais concorrentes, criando pro‑
dutos 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 identi‑
tária «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, em 2018, foi alcançada a certificação da ISO 14298 (Sistema 
de Gestão de Produção Gráfica de Segurança), que, a par da certificação da ISO 
27001 (Sistema de Gestão de Segurança de Informação), já conquistada em 
2016, são muito relevantes para o mercado.

Afirmar a marca significa também dar‑se a conhecer e dar a conhecer o valor que 
entrega aos seus clientes. O patrocínio da eID Conference, organizada pela nossa 
participada Multicert, que juntou especialistas internacionais nas áreas do digital 
e da cibersegurança, da indústria e dos governos, com o objetivo de melhorar e 
tornar mais simples e seguro para as empresas e serviços o uso de sistemas de 
identificação eletrónica e digital, foi um dos desígnios da empresa no ano 2018.

De referir neste ponto, novamente, a participação na SDW uma das mais impor‑
tantes feiras mundiais de segurança documental.

Por outro lado, o estabelecimento de parcerias estratégicas com parceiros inter‑
nacionais permitiu também que a INCM tenha afirmado a sua presença enquan‑
to concorrente qualificado à apresentação de propostas, reforçando a sua marca, 
pela excelente pontuação obtida, à frente inclusivamente de algumas das prin‑
cipais empresas do setor com implantação global no mercado, o que confirma a 
capacidade e o know‑how da empresa para participar nestes concursos interna‑
cionais. Estas parcerias, para além de serem fontes de receita, podem ser também 
uma vantagem no reforço da marca em termos internacionais.
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Ainda com o propósito de afirmar a marca INCM, promovemos a divulgação me‑
diática de alguns produtos e serviços comercializados pela empresa, bem como 
assumimos um papel importante na sociedade portuguesa na promoção e divul‑
gação da sua língua e cultura. Neste contexto, a INCM envida esforços para que 
esta oferta seja valorizada (v. g. as moedas de coleção do Campeonato do Mundo 
de Futebol FIFA 2018 e dos 100 anos do Armistício), bem como desenvolve ini‑
ciativas que respondam ao desafio que a INCM assume na divulgação cultural 
(v. g. a 4.ª edição do Prémio INCM/Vasco Graça Moura, dedicado à poesia iné‑
dita em língua portuguesa, a 2.ª edição do Prémio INCM/Eugénio Lisboa, desti‑
nado a selecionar trabalhos inéditos de grande qualidade no domínio da prosa li‑
terária, incentivando desta forma a criação literária moçambicana, o Prémio Ruy 
Belo/2018, destinado a galardoar uma obra poética, e o Prémio Camões 2018, 
que distingue, anualmente, um autor de língua portuguesa).

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 2018, foi aprovada a Agenda 
para a Sustentabilidade para 2019, estabelecendo parcerias e prioridades de 
atuação, bem como mobilizados os recursos necessários, para ser possível assu‑
mir uma visão de futuro baseada nos princípios e objetivos do desenvolvimento 
sustentável.

Foi também efetuado, em 2018, o diagnóstico e a definição dos objetivos opera‑
cionais do envolvimento das partes interessadas, que contou com a realização 
de uma auscultação interna, permitindo identificar as necessidades e expecta‑
tivas internas no âmbito da Estratégia de Envolvimento das Partes Interessadas 
(EEPI) e estabelecer a planificação para a sua implementação já em 2019.

É de salientar que, neste campo, a INCM tem sido desafiada a criar impacto com 
o desenvolvimento de produtos / serviços inovadores que respondam a proble‑
mas da sociedade, sem descurar o custo de oportunidade dos recursos utilizados. 
Assim, a INCM não pretende, apenas e só, fazer intervenção social, mas desen‑
volver iniciativas de inovação e empreendedorismo social, com respostas con‑
cretas a problemas existentes na sociedade que possam promover o reconheci‑
mento 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 vindo a apostar fortemente na melhoria contínua e na 
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seleção de uma correta estratégia de organização dos seus processos de gestão, 
produtivos e logísticos, no sentido de melhorar a sua produtividade. 

A obtenção da certificação do Sistema de Gestão de Produção Gráfica de 
Segurança, pela ISO 14298, no âmbito dos processos de produção e persona‑
lização de cartões de identificação nacional, passaportes, títulos de residência 
e cartas de condução (para clientes nacionais e internacionais), permitiu tam‑
bém obter ganhos de eficência e eficácia na gestão logística das matérias‑primas 
e produtos acabados, fruto, entre outras boas práticas adotadas, da criação de 
um novo processo para classificação dos níveis de segurança ao longo do ci‑
clo de vida dos produtos e do desenvolvimento de um projeto estruturante nos 
armazéns.

Assim, uma das áreas eleitas para uma intervenção prioritária foi a área logística, 
alvo de investimento, permitindo 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 forne‑
cimento à produção, culminando na satisfação dos clientes da INCM.

Tornando‑se também essencial alargar esta intervenção a toda a cadeia logísti‑
ca, 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 di‑
minuição dos custos ao longo do sistema.

Por outro lado, continuou a ser objetivo da INCM prosseguir os investimentos ini‑
ciados 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 efi‑
ciência nas suas operações, bem como acautelando alterações significativas as‑
sociadas aos referenciais normativos que já adotamos ou importa passar a respei‑
tar e adotar, a empresa iniciou em 2018 o Projeto de Integração, Reengenharia e 
Desenvolvimento do Sistema Integrado de Gestão (SIG), denominado Programa 
Mudar a Casa, visando a total cobertura, integração e desenvolvimento dos pro‑
cessos das suas áreas de atividade de forma a aumentar a sua eficiência, eficácia 
e níveis de automatização, garantindo simultaneamente um total enquadramen‑
to dos seus processos com os referenciais normativos a que a empresa se encon‑
tra vinculada.
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7. Desenvolvimento dos colaboradores, reforçando competências e uma cul-
tura de mérito e responsabilização

Assumindo a convicção que os resultados da empresa estão interdependentes do 
envolvimento dos seus colaboradores, a INCM criou programas de desenvolvi‑
mento, que estarão condicionados às políticas de restrições salariais e de conten‑
ção de custos, mas que produzam efeitos ao nível da sua motivação e capacitação. 

A adequação da função ao seu perfil pessoal, as condições físicas do trabalho, e 
principalmente, o reconhecimento do mérito, podem revestir especial importân‑
cia nos níveis motivacionais de cada trabalhador. 

Em 2018, aprofundámos o modelo de gestão do processo de avaliação do desem‑
penho, suportando‑o numa definição clara de expectativas, objetivos e compe‑
tências e que permitiu reconhecer e diferenciar o mérito.

Por outro lado, a formação profissional também se reforçou como um instrumen‑
to 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 desenhou um plano de formação consentâneo com os desafios e neces‑
sidades da empresa, garantindo o conhecimento e a aquisição de competências 
específicas que diferenciam a organização, já hoje reconhecida pela sua compe‑
tência técnica e know‑how.

Ainda a este propósito, e consubstanciando‑se numa grande aposta na formação 
dos quadros da INCM, será desenvolvido durante o ano 2019 o Programa de 
Liderança, destinado à qualificação das chefias da INCM, programa este exclusi‑
vamente vocacionado para a gestão de equipas.

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 ex‑
pectativas. 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 posicio‑
namento da INCM no mercado;

4.6 Orientações do comité 
de sustentabilidade
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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 destina‑
tários 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.º89/2017, 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 valori‑
zando as diferenças entre as pessoas;

11. Concretizar a Agenda para a Sustentabilidade.

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 le‑
gal: (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 contrasta‑
rias, 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, ao abrigo do Decreto‑Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro, 
que aprova o serviço público de acesso universal e gratuito a este 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.

4.7. Orientações 
constantes nos contratos 
de serviço público
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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, 
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 de cidadão — regime jurídico da INCM — cf. al. b) do n.º 2 do art. 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 RCM n.º 46/2007, de 21 de 
março, n.º 10/2010, de 5 de fevereiro, n.º 70/2013, de 5 de novembro, n.º 71/2015, 
de 9 de setembro, e n.º 168/2018, de 7 de dezembro; 

> Passaporte eletrónico — Regime Jurídico da INCM — cf. al. b) do n.º 2 do art. 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, e RCM n.º 154/2005, de 30 de 
setembro;

> Carta de condução — Regime Jurídico da INCM — cf. alíneas b) e c) do n.º 2 do 
art. 3.º do Decreto‑Lei n.º 235/2015, de 14 de outubro, e Decreto‑Lei n.º 138/2012, 
de 5 de julho, na sua redação atual;

> Título de Residência — Regime Jurídico da INCM — cf. alíneas b) e c) do n.º 2 
do art. 3.º do Decreto‑Lei n.º 235/2015, de 14 de outubro;

> Cartão tacógrafo — Regime Jurídico da INCM — cf. alíneas b) e c) do n.º 2 do 
art. 3.º do Decreto‑Lei n.º 235/2015, de 14 de outubro;

> Documento Único Automóvel — Portaria n.º 1135‑B/2005, de 31 de outubro, 
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 alí‑
nea d) do n.º 2 do art. 3.º do Decreto‑Lei n.º 235/2015, de 14 de outubro;

> Livro de reclamações — Portaria n.º 355/97, de 28 de maio, e Portaria 
n.º 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;
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> Multas e notificações da ANSR — Despacho n.º 7103/2016, de 31 de maio;

> Modelo de autenticação de videogramas do IGAC — Portaria n.º 32‑A/98, de 
19 de janeiro, e Portaria n.º 304/2011, de 7 de dezembro.

Importa referir que com a publicação do Decreto‑Lei n.º 235/2015, de 14 de ou‑
tubro, o enquadramento dos produtos exclusivos foi alterado, deixando de existir 
o histórico atribuído por força do disposto no artigo 2.º do Decreto‑Lei 170/99, 
de 19 de maio, que os 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 legisla‑
tivo, regulamentar ou administrativo, consagrando‑se, desde logo, o exclusivo da 
produção do passaporte e do cartão de cidadão. Para além disso, a Administração 
Pública, através do dispositivo legal previsto nas alíneas b) e c) do n.º 2 do art. 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.

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:

O SIG pretende assegurar a integração e desenvolvimento dos processos da 
organização em três pilares estratégicos: Governança, Risco e Conformidade.

Sobre o pilar da Governança, o SIG tem o objetivo de fomentar uma cultura de 
melhoria contínua, garantindo simultaneamente a eficiência e eficácia dos pro‑
cessos, através de atividades que permitam:

> Identificar, propor, coordenar e assegurar novos processos de certificação ou 
melhoria contínua considerados estratégicos para a INCM;

> Identificar, analisar e atuar sobre as necessidades e expectativas das partes in‑
teressadas (externas e internas);

> Analisar e avaliar o desempenho e eficácia do SIG através da identificação de 
objetivos e indicadores chave de performance (KPI);

No âmbito do Risco, o SIG tem o objetivo de fomentar uma cultura de gestão e 
prevenção de riscos, através de atividades que permitam:

> Assegurar uma constante identificação, análise e avaliação dos riscos da 
organização;

4.8. Compromissos da 
Política do Sistema 
Integrado de gestão
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> Identificar, propor e assegurar a execução de medidas de mitigação de forma a 
assegurar que os riscos se encontram controlados;

> Assegurar que a informação de risco se encontra atualizada, consolidada, e de‑
vidamente comunicada;

Sobre o pilar do Compliance é necessário que o sistema assegure uma atuação 
íntegra com os requisitos internos e externos da organização, através de ativida‑
des que permitam:

> Identificar e monitorizar o cumprimento de requisitos legais, contratuais e 
normativos;

> Identificar, analisar e atuar sobre não‑conformidades e ações corretivas 
identificadas;

> Promover a manutenção das certificações existentes.

Sobre o compromisso de manter as certificações existentes, importa referir que 
a INCM é uma empresa certificada, de acordo com a ISO 9001:2008 — Sistema 
de Gestão da Qualidade, com a ISO 14001:2012 — Sistema de Gestão Ambiental, 
com a NP 4427:2004 — Sistema de Gestão de Recursos Humanos, com a ISO 
27001:2013 — Sistema de Gestão de Segurança da Informação e com a ISO 
14298:2013 — Sistema de Gestão de Produção Gráfica de Segurança.

A certificação do Sistema de Gestão Ambiental assegura que a atividade da em‑
presa é desenvolvida com particular atenção e cuidado no que diz respeito à 
preservação do meio ambiente, enquanto a certificação do Sistema de Gestão 
de Recursos Humanos demonstra o empenho da INCM na valorização dos 
seus recursos humanos, de modo a atrair, desenvolver e manter os melhores 
profissionais.

A certificação do Sistema de Gestão da Qualidade revela o cuidado que a empre‑
sa confere na qualidade dos seus processos e dos seus produtos e no foco que dá 
na satisfação dos seus clientes. 

O âmbito da certificação do Sistema de Gestão de Segurança da Informação, 
que abrange, nesta fase, a produção do tacógrafo, demonstra a preocupação da 
organização em preservar a confidencialidade, integridade e disponibilidade da 
informação. O âmbito da certificação do Sistema de Gestão de Produção Gráfica 
de Segurança abrange a produção e personalização de passaportes, vistos 
Schengen, documentos de identificação, cartões de crédito, títulos de residência 
e cartas de condução.
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Para além destas certificações, o Laboratório de Produtos Gráficos e os 
Laboratórios das Contrastarias de Lisboa e do Porto possuem acreditações atri‑
buídas pelo Instituto Português de Acreditação, no âmbito da norma NP EN ISO/
IEC 17025, ajudando, com isso, a consolidar ainda mais a atividade da INCM.

Além disso a INCM encontra‑se ainda certificada pela Visa Internacional e pela 
Mastercard Internacional para a produção e personalização de cartões ban‑
cários e possui também a certificação CQM (Card Quality Management) da 
MasterCard, que abrange o controlo de qualidade do processo de fabrico com‑
pleto de cartões bancários.
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A política do SIG é definida e revista pela gestão de topo, tendo por base a legis‑
lação aplicável, os princípios e valores defendidos pela INCM, a sua própria filo‑
sofia de gestão e os compromissos inerentes aos referenciais em que se encontra 
certificada. É ainda orientada na definição, acompanhamento e revisão sistemá‑
tica dos objetivos estratégicos e operacionais inerentes aos processos quer das 
unidades de negócio quer das funções de suporte e do centro corporativo. 

Figura 3 
Organograma funcional do 
Sistema Integrado de Gestão
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O SIG assenta ainda numa política definida e revista pela gestão de topo, ba‑
seada em 10 compromissos, tendo por base a legislação aplicável, o contexto da 
organização, princípios e valores defendidos pela INCM, a sua filosofia de gestão 
e os compromissos inerentes aos referenciais em que se encontra certificada. 

Os dez compromissos da política do Sistema Integrado de Gestão

1. Promover o envolvimento de todos os colaboradores — fomentando o desen‑
volvimento 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 exigên‑
cias 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 impactos ambientais — através da adoção 
de práticas apropriadas, melhorando assim o desempenho ambiental das ativi‑
dades, produtos e serviços de forma a prevenir e reduzir sistematicamente os 
respetivos impactos ambientais, privilegiando a adoção das melhores técnicas 
disponíveis;

5. Assegurar condições de trabalho adequado nas melhores condições de am‑
biente de trabalho nos fatores humanos e físicos — minimizando os riscos, redu‑
zindo os incidentes e evitando os acidentes;

6. Impulsionar a inovação contínua de novas soluções — respondendo às neces‑
sidades e desafios, valorizando a criatividade, mantendo o espírito aberto a novos 
métodos de trabalho, abordagens e metodologias, e apostando no desenvolvi‑
mento 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, fornecedo‑
res, acionistas, sindicatos, parceiros diversos e sociedade em geral) a aplicarem e 
defenderem os princípios da igualdade de oportunidades, de retribuição e igual‑
dade entre géneros;

8. Garantir a segurança e a confiança da informação, dos produtos e servi‑
ços — assumindo a responsabilidade pela sua proteção, de forma continuada e 
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em todos os domínios relevantes, através da implementação e da melhoria con‑
tínua 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‑es‑
tar, incentivando e valorizando práticas de voluntariado e ou atividades huma‑
nitárias, divulgando o Código de Ética e assegurando, em simultâneo, o seu 
cumprimento;

10. Cumprir todos os requisitos legais e regulamentares — garantindo o seu cum‑
primento bem como todas as demais obrigações assumidas pela INCM relacio‑
nadas com o SIG.

A análise SWOT enquanto anagrama de forças (Strengths), fraquezas 
(Weaknesses), oportunidades (Opportunities) e ameaças (Threats) é uma ferra‑
menta de análise do cenário interno e da envolvente externa 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 exer‑
cício de formulação da estratégia e de planeamento das unidades orgânicas (UO). 

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
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. Incentivos e financiamento nacional e europeu 
para atividades de I&DI
8. Potenciais novos segmentos de mercado em 
geografias internacionais 
9. Programas de financiamento europeu à inovação 
na Administração Pública e à inovação social
10. Programas de apoio ao investimento em 
mercados onde atua a INCM (CPLP e outras 
regiões)
11. Patrocínio e suporte do acionista e da tutela para 
o investimento em inovação
12. Perspetiva de crescimento da economia nacional 
e europeia
13. Rede de parcerias externas para inovação 
(universidades, centros de investigação)

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 e de coleção)
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.)

4.8.1. Análise SWOT

Quadro 1 
Análise SWOT
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Pontos Fortes Pontos Fracos

1. Forte imagem pública da marca INCM como uma 
empresa com elevados padrões de segurança e 
qualidade
2. Rendibilidade e crescimento
3. Relações de longo prazo com vários clientes 
estratégicos e com instituições em vários países
4. Competências, ativos (industriais e intelectuais) e 
experiências diferenciadas em várias áreas
5. Certificações e credenciais de segurança atestam 
a preocupação e valor da segurança;
6. Capacidade de adaptação (reinventou o seu 
negócio nos últimos 10 anos) 
7. Investimento e processo estruturado de gestão da 
inovação
8. Cultura empresarial responsável
9. Espírito de missão/serviço público

1. Marca associada a atividade histórica/
pública
2. Obrigações de atividades de serviço 
público não rentáveis
3. Dependência de mercados regulados
4. Necessidade de modernização da rede 
de lojas 
5. Problemas de eficiência produtiva e 
obsolescência em algumas áreas
6. Gestão de desenvolvimento de recursos 
humanos insuficiente
7. Insuficiência de recursos e competências 
em algumas áreas de aposta
8. Ausência de políticas públicas que 
potenciem as competências e capacidades 
existentes no Setor Empresarial do Estado 
para servir a Administração Pública
9. Regras da contratação pública 
inadequadas à realidade industrial e 
empresarial da INCM, o que acarreta um 
impacto administrativo desproporcional à 
atividade

O desdobramento da estratégia da INCM baseia‑se numa reflexão anual supor‑
tada no seu Quadro Estratégico, processo do qual resultam três documentos 
principais: Plano Estratégico (PE), Plano de Atividades e de Negócios (PAN) e 
Plano de Atividades e Orçamento (PAO).
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Figura 4 
Desdobramento da Estratégia
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O PE, onde constam as principais linhas estratégicas da INCM, constitui a base 
para a definição do PAN anual da empresa. Deste modo, assegura‑se 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 encontra a análise dos negócios da INCM, e que 
contém o planeamento das atividades das várias UO. É neste documento que se 
estabelecem objetivos e ações e onde se quantifica e calendariza toda a atividade 
para cada ciclo anual de gestão, com o intuito de manter a empresa próxima 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 es‑
quematiza, culminando na contratualização, em cascata, dos objetivos dos cola‑
boradores. 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, as iniciativas e os objetivos traçados no PAN, são, em consequência, de‑
finidas as ações corretivas da performance consideradas necessárias à inversão 
da tendência negativa dos desvios apurados e também monitorizados os desvios 
orçamentais, relativamente aos resultados estimados no PAO, de modo a perce‑
ber se existem alterações significativas nas premissas orçamentadas. É também 
nesse sentido que é elaborado o Relatório de Execução Orçamental, de periodici‑
dade trimestral, que é inserido no Sistema de Recolha de Informação Económica 
e Financeira das empresas, vulgarmente denominado por SIRIEF, dando‑se as‑
sim conhecimento à tutela do grau de execução orçamental.

Nos mapas de objetivos de cada UO constam um conjunto de objetivos, medi‑
dos, cada um deles, por um ou mais indicadores, através da fixação de metas 
anuais e intercalares, na sua maioria mensais ou trimestrais, que permitem efe‑
tuar a monitorização regular do desempenho institucional, e que, por sua vez, 
visam potenciar e, consequentemente, também medir a concretização dos três 
objetivos estratégicos selecionados pelo CA para 2018, cujo resultado final se 
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revelou bastante positivo, com o cumprimento de um objetivo e a superação dos 
outros dois:

Objetivo Estratégico Indicador Algoritmo Meta Polaridade:
(+) Max.
(-) Min.

Dezembro Nível
objetivo/
indicadores

Valor 
monitorizado

Desvio

Orientação Estratégica n.º 1 - Inovação da oferta, aumentando o impacto na segurança dos cidadãos e das empresas 5 

1.3. Aumentar o peso do 
volume de vendas dos 
produtos com impacto 
na segurança face aos 
restantes

VV dos produtos /
serviços com impacto 
na segurança

V.Vendas produtos 
de segurança 
/V.Vendas da INCM

65% (+) 83% 27% 5 

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

4 

3.1. Promover o aumento 
das exportações

Volume de vendas 
para exportação
(atividade corrente)

((Valor n/valor n‑1)‑
1)*100

10% (+) 11% 7,9% 4 

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

5 

6.1. Racionalizar e conter 
custos 
(Contrato de Gestão)

Peso dos principais 
gastos operacionais 
no Volume de 
Negócios

(CMVMC + FSE + 
CP)/VN

67% (‑) 61,5% ‑8,2% 5 

Estes resultados são o fruto de um esforço concertado, entre todos os envolvidos, 
que a INCM tem vindo a fazer para se afirmar em Portugal e a nível internacional, 
nas áreas de atuação onde é reconhecida pela sua experiência, com a contínua 
incorporação das mais recentes soluções tecnológicas que têm permido a sua 
adaptação à evolução das necessidades do mercado. O importante papel que a 
inovação tem tido na sustentabilidade da empresa, realizado através de parcerias 
com várias universidades do país, em regime de partilha de custos, bem como de 
propriedade intelectual e exploração de resultados, tem vindo a assegurar uma 
sólida vantagem competitiva duradoura.

Quadro 2  
Objetivos Estratégicos 2018
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A atividade da INCM, fruto da complexidade e diversidade que as suas seis áreas 
produtivas acarretam, será descrita no pormenor possível ao longo deste capítu‑
lo, mas também no ponto «Valor para o Negócio» do próximo capítulo. A razão 
para esta arrumação da informação deve‑se ao facto de vários pontos relevantes 
da atividade da INCM terem sido identificados como tópicos materiais no exer‑
cício de análise de materialidade realizado e do qual se dará conta mais à frente.

O ano de 2018 ficou marcado pelo início das obras de renovação dos armazéns, 
no edifício da Casa da Moeda e pelo arranque do projeto de implementação do 
módulo SAP, de gestão de armazéns (WM‑Warehouse Management), cujos testes 
finais de aceitação foram concluídos com sucesso no final de 2018, prevendo‑se 
a sua operacionalização, no armazém de matérias‑primas, em março de 2019.

A remodelação do espaço do Serviço de Logística teve em conta diversos objeti‑
vos, nomeadamente a modernização e a acessibilidade (para veículos e pessoas), 
bem como a melhoria das condições de preservação dos materiais e das exigen‑
tes normas de segurança que a INCM é obrigada a cumprir, pelas certificações 
de segurança que detém.

Iniciou‑se o processo de aquisição de um novo armazém automático destinado 
especificamente a produtos químicos, aumentando assim o nível de automação 
das operações logísticas internas. Este equipamento será instalado após a con‑
clusão das remodelações dos espaços, no segundo semestre de 2019.

Ao nível da Manutenção e Engenharia, intensificaram‑se as ações preventivas de 
manutenção de equipamentos, sendo de salientar, em 2018, os seguintes aspetos 
da sua atividade:

> Encerramento da auditoria ao Sistema de Gestão Técnica (SGT) e início do 
projeto para a respetiva melhoria tecnológica (versão 2.0);

> Integração de valências internas, minimizando a dependência de terceiros e au‑
mentando a quantidade de equipamentos da infraestrutura de apoio à produção, 
integrados no SGT;

> Conceptualização dos novos espaços de segurança (PKI e área afeta à Multicert) 
que irão permitir que a INCM, a médio prazo, melhore e aumente a sua oferta de 
serviços de segurança lógica;

> Início do projeto Shoplogix e realidade aumentada no contexto da manuten‑
ção. Embora ainda se tratem de provas de conceito, no ano 2019, já existirão 

5.1. Logística

5.2. Manutenção, 
Engenharia e Laboratórios

5. A Atividade da INCM
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conclusões sobre a sua aplicabilidade e disseminação pelo parque industrial da 
INCM;

> Início do levantamento da rede de distribuição elétrica do edifício da Casa da 
Moeda, para licenciamento da instalação, junto da Direção‑Geral de Energia e 
Geologia.

Em 2018, é de salientar também a autonomização da atividade dos laboratórios 
da INCM, como pilar da sua independência, eficiência e eficácia, centralizando a 
sua gestão num único serviço, de forma a garantir:

> Gestão conjunta da capacidade integral dos laboratórios INCM;

> Uniformização dos procedimentos e reporte aos seus clientes internos e 
externos;

> Maior capacidade de racionalização de recursos e de capacitação de 
investimentos;

> Possibilidade de desenvolver uma nova linha de atividade através de prestação 
de serviços laboratoriais a terceiros quer no mercado nacional quer no mercado 
internacional;

> Gestão de todos os equipamentos de medição e ensaio da INCM (anteriormen‑
te geridos pelas próprias unidades orgânicas);

> Melhor resposta na crescente necessidade de testes laboratoriais aos seus pro‑
dutos gráficos e metálicos, quer nas matérias‑primas quer no produto intermédio 
e acabado.

Como resultado desta integração foi uniformizado e simplificado o Sistema de 
Gestão dos Laboratórios Acreditados da INCM tendo sido mantida a acredita‑
ção ISO 17025 para ensaios de tintas, papel e ligas metálicas, bem como a certi‑
ficação CQM da MasterCard.

Em 2018 foram também consolidados os ensaios de durabilidade a cartões po‑
liméricos e implementados os testes de durabilidade a passaportes dotando a 
INCM de total autonomia para a realização destes ensaios internamente.

Foi também melhorado o controlo da tecnologia contactless em laboratório, quer 
no controlo de receção quer no produto intermédio e acabado.
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Neste âmbito, dá‑se destaque em 2018 à conquista da certificação pelo Sistema de 
Gestão de Produção Gráfica de Segurança, ISO 14298, no âmbito dos processos de 
produção e personalização de cartões de identificação nacional, passaportes, títu‑
los de residência e cartas de condução (para clientes nacionais e internacionais).

Respeitante à segurança, as certificações eIDAS e as credenciações do Gabinete 
Nacional de Segurança relativas a infraestruturas de chaves públicas constitui‑
rão um vértice importante da atividade de segurança digital em que a INCM 
tem um papel fundamental no apoio aos seus clientes, nomeadamente no que 
concerne ao Cartão de Cidadão e Chave Móvel Digital, tendo as mesmas sido 
alcançadas com sucesso. 

Decorrente da atividade de operação, suporte e manutenção ao Cartão de 
Cidadão e Chave Móvel Digital, foram levados a cabo diversos projetos no curso 
de 2018, dos quais se destaca a evolução de chaves criptográficas do Cartão de 
Cidadão que vem conferir maior confiança na segurança da componente digital, 
tornando‑se necessário o redesenho do esquema de chaves criptográficas devido 
à alteração da validade do Cartão de Cidadão para 10 anos, assim como para con‑
formidade com as boas práticas europeias aplicáveis a esta atividade.

A cultura de segurança que define o ADN da INCM foi também alimentada atra‑
vés de diversas atividades de sensibilização de segurança da informação, quer 
por ações diretas efetuadas em grupo quer utilizando meios eletrónicos e físicos 
para transmissão de mensagens aos colaboradores e visitantes.

Em 2018, iniciou‑se o projeto de Integração, Reengenharia e Desenvolvimento 
do Sistema Integrado de Gestão, com uma duração estimada de dois anos, que 
visa, em primeiro lugar, a reengenharia de todos os processos da organização, 
para os tornar mais simples, eficientes, integrados e mais automatizados. Este 
projeto pretende ainda garantir que o redesenho dos nossos processos enqua‑
drem todos os referenciais normativos que a empresa adota, não só por se encon‑
trar vinculada a alguns deles por razões legais ou comerciais, mas por serem um 
guia das melhores práticas de gestão, reconhecidas internacionalmente.

Ainda sobre este tema, a INCM comprometeu‑se, ainda em 2018, a integrar um 
conjunto de organizações que se assumem como precursoras na implementação 
e certificação da NP4552 — Sistema de Gestão da conciliação entre a vida pro‑
fissional, familiar e pessoal, demonstrando o seu compromisso com o objetivo 
da conciliação enquanto critério de gestão compatível com a sua estratégia e 
integrado nos seus processos.

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, ao longo 

5.3. Certificação, 
segurança e controlo
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do tempo, tem 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 investimen‑
tos 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 2019, é a sua capa‑
cidade 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 2018, foram realizadas várias ati‑
vidades 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.

No decorrer de 2018 foram mantidos, e reforçados nalguns casos, instrumen‑
tos organizacionais com o objetivo de manter na INCM mecanismos de reporte, 
controlo e monitorização de programas e projetos em curso, garantindo o nível 
de execução de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) e o correto acompanha‑
mento de programas e projetos críticos para a concretização do plano estratégico 
da INCM, nomeadamente:

1. Portefólio de Programas e Projetos — conjunto de programas e projetos prio‑
rizados e organizados de forma a ter uma visão mais compreensível relativa ao 
impacto e cumprimento dos objetivos estratégicos da organização; 

2. Portefólio de Investimentos — conjunto de investimentos em FBCF necessá‑
rios para o triénio, contemplando análises de viabilidade e promovendo o acom‑
panhamento da execução de investimento;

3. Comité de eficiência interna — tem como responsabilidade promover o alinha‑
mento tático entre a operação e estratégia. Foram incorporados nos trabalhos 
deste comité o acompanhamento da execução financeira de investimentos as‑
sociados à otimização e modernização de equipamento fabris ou projetos estru‑
turantes vocacionados para o aumento de eficiência e eficácia nos processos in‑
ternos. Este trabalho revelou‑se na maior taxa de execução de FBCF dos últimos 
anos, tal como exibido no gráfico com a evolução da taxa de execução da INCM; 

4. Comité de Novos Produtos — tem como principal função permitir uma maior 
dinâmica organizacional na identificação, desenvolvimento, passagem a produ‑
ção e análise de benefício a novos produtos desenvolvidos pela INCM. O ano de 
2018 focou os trabalhos do Comité no desenvolvimento de soluções comerciais 

5.4. Alinhamento 
de Portefólio, Programas 
e Projetos em cumprimento 
da Estratégia
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decorrentes dos investimentos feitos para o cumprimento das orientações euro‑
peias na rastreabilidade de produtos tabágicos. Para além destes, foi ainda dedi‑
cada particular atenção à melhoria e definição estratégica e comercial das lojas 
físicas da INCM. Todos estes projetos serão seguidos pelo Comité em 2019.

Estes instrumentos têm‑se revelado essenciais para garantir o aumento de níveis 
de eficiência interna e suportar a evolução do negócio da INCM, incluindo a for‑
malização e operacionalização de apoio ao negócio e de novos produtos.

Como resultado destes instrumentos será exemplo a evolução da taxa de execu‑
ção de FBCF, conforme quadro seguinte:

CA

Auditoria Interna

Gestor do SIG

Governance

Owners E2E
Donos de Processos

ComplianceRisco

Coordenadores Especialistas
Promotores

Missão Visão

Contrato de Gestão Plano Estratégico

PAN PAO

Objetivos dos colaboradores

Alinhamento estratégico

Valores
Política 
do SIG

2013
0%

10%

20%
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40%

50%

60%

70%

2014 2015 2016 2017 2018

Valores em euros

Evolução taxa de execução do 
Orçamento de Investimentos

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Orçamento 7 482 346 8 318 340 10 974 550 11 612 948 14 991 915 12 001 583

Executado (sem compromisso) 2 399 891 2 318 010 1 806 960 4 607 342 6 560 350 7 818 184

Taxa Execução 32% 28% 16% 40% 44% 65%

A par deste indicador revelador da eficácia dos instrumentos que têm vindo a 
ser instituídos e consolidados na taxionomia da organização, existe também um 

Figura 5 
Evolução da Taxa de Execução 
em FBCF(1)

(1) FBCF, as despesas em aquisi‑
ção de bens ativos, como infraes‑
truturas, softwares e equipamen‑
tos, o incremento da sua taxa, 
reflete a clara aposta da INCM na 
evolução tecnológica da sua capa‑
cidade produtiva.

Quadro 3 
Evolução da taxa de execução em 
FBCF
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segundo indicador revelador da capacitação organizacional para potenciar fon‑
tes de financiamento externo (ver figuras 6 e 7) destinadas ao desenvolvimento 
de produtos e serviços. Os instrumentos indicados, tal como outras atividades de 
suporte à operacionalização dos mesmos, traduziram‑se em candidaturas bem 
sucedidas, quer em termos de subsídios de exploração, de subsídios de investi‑
mentos e de crédito fiscal do programa SIFIDE.
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Figura 6 
Evolução de Subsídios ao 
Investimento e Exploração  
(PT/H2020)

Figura 7 
Evolução do Crédito Fiscal
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O portefólio de programas e projetos manteve os níveis de classificação dos seus 
programas, uma vez que continua a adequar‑se à monitorização do universo de 
projetos em curso na organização, estando também alinhada com o portefólio de 
investimentos.
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Por conseguinte, o portefólio conta com oito programas temáticos (figura 8), 
cada um com âmbito definido e enquadrado numa ou mais tipologias de projetos 
em curso na INCM, nomeadamente:

1. Certificação e Segurança INCM

Neste programa consideram‑se todos os projetos e investimentos que dizem res‑
peito 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 funciona‑
lidade administrativa são os investimentos típicos neste programa.

3. Conservação e Remodelação de Instalações Industriais

Com a mesma natureza que os projetos e investimentos identificados no progra‑
ma de Conservação e Remodelação de Instalações de Apoio, mas dizendo res‑
peito exclusivamente às áreas fabris. Desde melhoramentos ou novas instalações 
fabris, são os projetos que se incluem neste tipo de programa temático.

Figura 8 
Programas Temáticos
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4. Evolução e Modernização de Portefólio de Produtos

Este programa inclui projetos e investimentos que se destinam ao desenvolvi‑
mento de novos produtos ou serviços, numa ótica de satisfação da necessidade 
do cliente externo.

5. Evolução e Modernização de Processos Internos

Este programa visa projetos e investimentos que tenham como objetivo promo‑
ver o aumento de eficiência interna, através da reengenharia de processos, au‑
mento 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 aquisi‑
ção de equipamentos fabris que permitam aumentar a cadeia de valor dos produ‑
tos existentes, ou potenciar o mais fácil desenvolvimento de produtos existentes, 
acrescentando‑lhe funcionalidades. Caso um novo produto seja incluído no por‑
tefólio, os equipamentos e outros investimentos necessários para o desenvolvi‑
mento desse produto são incluídos neste programa.

7. Renovação de Parque Industrial e Tecnológico

Este programa agrupa todos os projetos de renovação de parque industrial e tec‑
nológico com vista à substituição de equipamentos obsoletos, em fim de vida ou 
aqueles cujos custos de manutenção e de tempos de paragem produtiva obri‑
guem à sua substituição.

8. I&DI

Inserido dentro da estratégia da INCM para a temática da I&DI, neste programa 
incluem‑se todos os projetos de investigação e desenvolvimento.
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A Agenda de Sustentabilidade da INCM foi concluída e aprovada em 2018. Este 
documento apresenta uma abordagem holística e estruturada, definindo priori‑
dades de atuação e apresentando uma visão de futuro fundamentada nos princí‑
pios e objetivos do desenvolvimento sustentável. 

O caminho que a INCM pretende trilhar tem como pressupostos base a sustenta‑
bilidade económico‑financeira da empresa, o respeito pelos valores ambientais e 
pela responsabilidade social para com todas as partes interessadas e, em particu‑
lar, para com os seus colaboradores, elegendo a sua intervenção privilegiada, nas 
áreas da cultura e do ensino, por estarem intimamente associadas à sua atividade 
e disso ser reconhecida pela sociedade.

Assim, a estratégia adotada para a sustentabilidade assenta em quatro eixos 
estratégicos — «Valor para o Negócio», «Valor para a Sociedade», «Valor para o 
Colaborador» e «Valor para o Ambiente» — que visam o reforço da marca identi‑
tária da empresa: «O Valor da Segurança»
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Numa visão integrada e coerente das orientações que consubstanciam o Quadro 
Estratégico da INCM, as Orientações do Conselho de Administração e do 
Comité de Sustentabilidade foram agrupadas em torno de cada um dos quatro 
Eixos Estratégicos definidos. Essas orientações foram igualmente traduzidas em 
ações concretas, que a empresa deverá levar a cabo para efetivar a sua Agenda 
para a Sustentabilidade. 

6.1. Estratégia para 
a Sustentabilidade

Figura 9 
Eixos Estratégicos da Agenda para 
a Sustentabilidade

6. Agenda para a Sustentabilidade
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A identificação dos tópicos materiais (relevantes para as partes interessadas e 
representativas dos maiores impactos da empresa) foi realizada tendo por base 
os seguintes pontos:

> Orientações do Conselho de Administração e do Comité de Sustentabilidade

Análise das orientações emanadas pelo Conselho de Administração e pelo 
Comité de Sustentabilidade de forma a identificar as áreas de atuação em causa 
e tópicos relacionados.

Figura 10 
Eixos Estratégicos vs Orientações 
Estratégicas

6.1.1. Identificação 
dos tópicos materiais
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> Análise ao Decreto-Lei n.º 89/2017, de 28 de julho

Identificação da informação que a INCM deverá apresentar de forma a cumprir 
com as obrigações impostas pelo Decreto‑Lei n.º 89/2017, de 28 de julho, o qual 
fez a transposição para o direito interno da Diretiva 2014/95/EU — Divulgação 
por parte de grandes empresas e grupos de informações não financeiras e de 
informações sobre a diversidade.

> Necessidades e expectativas das partes interessadas

Identificação das necessidades e expectativas das partes interessadas tendo por 
base os resultados dos inquéritos de satisfação e reputação, bem como dos res‑
tantes canais de comunicação que a empresa tem ao dispor.

> Normas GRI

Análise dos tópicos constantes das Normas GRI de forma a identificar corres‑
pondências com impactos significativos da INCM ou que possam influenciar as 
decisões das suas partes interessadas

Orientações 
CA e CS

Normas 
GRI

Tópicos
 Materiais

Expectativas 
das Partes 

Interessadas

Gap Analysis 
Decreto-Lei 
n.º 89/2007

Colaboradores e Organizações 
Representativas

Fornecedores

Parceiros
 de Negócio

Associações 
Setoriais

Entidades Reguladoras 
Fiscalizadoras e Consultivas

Comunidade

Tutela/
Acionista

Clientes

Custos com fornecedores nacionais

Custos com fornecedores estrangeiros

46,3 M€61 % 39 %

A organização da lista de tópicos materiais tem em conta a função dos quatro 
eixos estratégicos para a Gestão da Sustentabilidade.

Valor para o Negócio Valor para a Sociedade

− Desenvolvimento e Internacionalização da Atividade
− Inovação, Investigação e Desenvolvimento
− Procurement Sustentável
− Proteção e Satisfação do Cliente
− Gestão do Risco
− Certificação e Segurança

− Impacto na Comunidade
− Intervenção Cultural e Científica

Figura 11 
Inputs para a Análise 
de Materialidade

Figura 12 
Tópicos materiais identificados 
por Eixo Estratégico



INCM   imprensa nacional-casa da moeda página  62

Valor para o Colaborador Valor para o Ambiente

− Desenvolvimento dos Colaboradores
− Defesa da Ética Empresarial
− Igualdade e Diversidade

− Eficiência Ambiental

A responsabilidade de identificar as expectativas das partes interessadas 
e de assegurar a sua inclusão nos objetivos de gestão cabe ao Comité de 
Sustentabilidade.

A INCM decidiu aprofundar e avançar no domínio do envolvimento das partes 
interessadas com uma lógica estratégica integrada e integradora. Fruto dessa de‑
cisão iniciou‑se o processo de desenho da Estratégia de Envolvimento das Partes 
Interessadas (EEPI), a qual passa 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.

Orientações 
CA e CS

Normas 
GRI

Tópicos
 Materiais

Expectativas 
das Partes 

Interessadas

Gap Analysis 
Decreto-Lei 
n.º 89/2007
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Representativas
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Parceiros
 de Negócio
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Fiscalizadoras e Consultivas
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Custos com fornecedores estrangeiros

46,3 M€61 % 39 %

A EEPI é parte integrante da Agenda para a Sustentabilidade da INCM e está ali‑
nhada com os objetivos estratégicos da INCM e os Objetivos de Desenvolvimento 

6.1.2. Partes Interessadas

Figura 13 
Partes Interessadas da INCM
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Sustentável (ODS, ONU‑ 2015). Trata‑se de um documento relevante para o exer‑
cício do planeamento e faz parte do Sistema Integrado de Gestão (SIG).

A EEPI está alinhada com a AA1000 SES (Stakeholder Engagement Standard), 
norma que define os princípios para desenvolver, implementar, avaliar, comuni‑
car 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;

> Comunicação assertiva e alinhamento de expectativas;

> Reputação e imagem positiva da marca e dos produtos/serviços.

Genericamente, e para além do referido, a EEPI irá promover um conjunto de 
benefícios, como:

> Esforços conjuntos para solucionar assuntos/momentos críticos;

> Maior agilidade nos processos;

> Compreensão de diferentes pontos de vista que favoreçam a construção de 
consensos; 

> Obtenção de informações que ajudem a melhorar processos internos e de to‑
mada de decisão;

> Aumento do conhecimento sobre as ações e os resultados da empresa;

> Inspiração e motivação com vista à melhoria contínua.

EEPI — Ano Zero

Em 2018, decorreu o Ano Zero da EEPI, cujo principal objetivo foi sistematizar e 
caracterizar a situação atual do nível de envolvimento das partes interessadas da 
INCM, tendo em consideração que já muito tem vindo a ser feito nesta matéria. 

Para alcançar esse objetivo, e antes de se iniciar novas dinâmicas de envolvi‑
mentos com as partes interessada externas, considerou‑se fundamental ouvir 
primeiro as partes interessadas internas. Foi criada uma equipa que desenvolveu 
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várias sessões de trabalho e realizou‑se uma auscultação às unidades orgânicas 
da INCM através de entrevistas. 

Os resultados do Ano Zero da EEPI permitiram a identificação de necessidades 
e expectativas internas relativamente às partes interessadas; e, simultaneamente, 
a obtenção de informações relevantes que ajudam a melhorar processos internos 
de planeamento, gestão (SIG) e de tomada de decisão. 

Os inquéritos regulares são um canal de auscultação e consulta privilegiado das 
partes interessadas da INCM. Estas ferramentas foram alvo de uma apreciação 
particular no sentido de alinhar estes meios com os objetivos da EEPI e tornar os 
seus resultados em informação operacional para a empresa. Em 2018, destaca‑se 
a aplicação do Inquérito de Clima Organizacional, reforçando o enfoque de aus‑
cultação interna.

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 (12)

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

Quadro 4 
Canais de diálogo com as partes 
interessadas
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Partes Interessadas Canais de Diálogo

Ent. 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 2ª a 6ª feira. A loja do Porto e da Escola Politécnica estão abertas das 9 às 19 horas de 2ª a 6ª feira e sábado, 
das 9 às 13 horas. 
(8) Disponíveis das 9 às 16 horas, de 2ª a 6ª feira.
(9) Disponível das 9 às 18 horas, de 2ª‑feira a 6ª‑feira
(10) De 3ª a 5ª feira, das 14 às 17 horas
(11) De 2ª a 6ª feira, das 9:30 às 12:45  e das 14:00 às 16:15

Os valores económico gerado, distribuído e retido foram calculados com base 
nos resultados constantes nas demonstrações financeiras de 2018, cujos resulta‑
dos encontram‑se influenciados pela estratégia de internacionalização da INCM, 
bem como pela necessidade de investimento na melhoria da eficiência interna 
e da aposta em I&DI, corolários da inevitável alteração do negócio, por forma a 
garantir a sustentabilidade da empresa.

Milhões de euros

2018 2017 2016 2015

1 - Valor económico direto gerado (2+3+4) 99,17 100,50 98,27 96,42

2 ‑ Receitas operacionais* 99,12 100,50 98,27 96,42

3 ‑ Receitas financeiras 0,05 0,00 0,00 0,00

4 ‑ Receitas extraordinárias 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Valor económico direto distribuído (6+9+12+13) 92,93 110,52 93,36 91,09

6 ‑ Custos operacionais (7+8) 72,42 81,58 70,48 63,99

7 ‑ Gastos com o pessoal 25,25 22,65 20,80 18,38

8 ‑ Fornecedores e outros custos operacionais 47,17 58,94 49,68 45,61

9 - Remunerações a fornecedores de capital (10+11) 14,17 21,37 16,68 17,53

10 ‑ Pagamento de dividendos 14,16 21,36 16,61 17,51

11 ‑ Custos de financiamento 0,01 0,01 0,07 0,02

12 ‑ Pagamentos ao Estado (IRC) 6,09 6,81 6,15 9,55

13 ‑ Investimentos na comunidade 0,24 0,75 0,04 0,02

14 - Valor económico retido (1-5) 6,24 -10,02 4,91 5,34

6.2. Valor para o Negócio

Quadro 5 
Valores Económicos Gerados, 
Distribuídos e Retidos
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Nos pontos que se seguem, serão descritas as principais atividades e as inicia‑
tivas mais relevantes da INCM, referentes ao ano 2018, no âmbito dos tópicos 
materiais identificados no eixo estratégico «Valor para o Negócio».

(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 con‑
tinuam 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.

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 setor privado, a INCM continua a marcar presença em mercados como o dos 
cartões bancários e de fidelização, etiquetas e selos de garantia, diplomas e certi‑
ficados, bilhetes e vouchers, entre outros.

Principais produtos e serviços

Gráfica 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Impressos 8 779 10 123 9 659 10 530 10 521 11 076

Passaportes 22 136 17 923 16 108 15 798 15 132 16 338

Cadernetas bancárias 52 192 347 402 319 386

Cartões bancários 272 143 132 268 682 1 340

Cartões de identificação 30 205 26 746 27 576 27 726 28 970 22 143

Selos de autenticação e legitimação 4 389 4 983 4 835 4 539 4 695 4 756

Outros produtos e serviços 119 105 189 101 207 137

Soluções e Serviços 144

Total (*) 66 097 60 215 58 845 59 364 60 526 56 176

(*) Não inclui portes, refugos e M.P.

Em 2018, o volume de vendas desta Unidade cresceu cerca de 10% face a 2017, 
ultrapassando os 66 milhões de euros. A exportação de produtos e serviços grá‑
ficos de segurança representou, em 2018, cerca de 3,3 % da atividade total da 
área gráfica.

Os grupos de produtos com maior peso na faturação total da area gráfica, passa‑
portes e cartões de identificação, observaram em 2018 uma subida na faturação, 
face ao ano anterior, com variações de 24% e 13% respetivamente. 

6.2.1. Desenvolvimento 
e internacionalização 
da atividade

Quadro 6 
Vendas da Unidade Gráfica
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A faturação do Cartão de Cidadão cresceu cerca de 8% face ao ano anterior, sen‑
do que esta variação é explicada pelo fluxo natural de renovação dos cartões. No 
conjunto dos «Cartões de Identificação» foi ainda de destacar o crescimento da 
faturação de outros cartões, como a Carta de Condução, Cartão Tacógrafo e dos 
cartões associados a títulos de residência do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
(SEF) e o início da faturação do Cartão de Identificação de Cabo Verde. 

Ainda relativamente à atividade gráfica de segurança destaca‑se o aumento da 
faturação da área de Passaportes, provocado pelo aumento de vendas de passa‑
portes nacionais, mas também em resultado de processos de internacionalização 
com o início do fornecimento de passaportes para São Tomé e Principe e a matu‑
ridade do fornecimento de passaportes personalizados para Cabo Verde.

A atividade associada aos produtos gráficos tradicionais tem vindo a reduzir a 
sua importância nos ultimos anos, tendo em 2018 sido desmaterializados os mo‑
delos de IRS, um dos impressos exclusivos com maior peso neste grupo de pro‑
dutos. No entanto, a faturação de produtos como as notificações da Segurança 
Social, as notificações e contraordenações da ANSR e as notificações do Projeto 
SIGAE da PSP, que incorporam elementos de segurança ou serviços de finishing 
e expedição, permitiram em 2018, atenuar a queda de faturação dos impressos 
tradicionais. Também neste grupo são de destacar os Certificados de Inspeção 
Periódica, com um crescimento de cerca de 1 % e que representa ainda 4 % no 
total de vendas, e o DUA, com uma variação de 9 % e um peso de 3 % no total.

Ainda relativamente à atividade gráfica de segurança verificamos em 2018 uma 
quebra associada à diminuição da faturação de selos de tabaco. Contrariando 
essa tendência destaca‑se, no entanto, o aumento da faturação de estampilhas 
fiscais de bebidas e de selos de validação e certificação, como são exemplo as 
etiquetas para produtos de merchandising desportivos e outros produtos de 
luxo e os selos de segurança e certificação de equipamentos de metrologia do 
IPQ, bem como, no mercado internacional, os selos fiscais para o Ministério das 
Finanças da Guiné e os fornecimentos relativos à implementação da PKI para 
Moçambique.

Outros destaques da atividade em 2018

> Início da emissão de passaportes portugueses preparados para leitura da identi‑
ficação do documento e da data de validade para cidadãos invisuais e ambliopes; 

> Produção e personalização do Passaporte Eletrónico Português para passagei‑
ros frequentes, distinguindo‑se do comum por apresentar um número superior 
de páginas para visto;

> Produção do novo modelo de Passaporte Eletrónico de São Tomé e Príncipe;
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> Emissão de novos modelos de identificação de Cartão Nacional de Identificação 
de Cabo Verde, Carta de Navegador de Recreio (DGRM), cartão para Magistrados 
(IGFEJ), Autorização de Residência Permanente para Cidadãos Estrangeiros 
(SEF) e disponibilização da Chave Móvel Digital;

> Produção do Cartão Nacional de Identificação de alta segurança da Namíbia; 

> Conceção do design gráfico de segurança para novo modelo de estampilha de 
tabaco, com incorporação do UniQode na impressão offset e na personalização 
de cartões de identificação, como a Carta de Maquinista, Cartão de Condutor 
de Veículo Descaracterizado ou Carta de Caçador. Associado ao design gráfico, 
foram criadas imagens holográficas específicas;

> Produção de etiquetas de alta segurança para uniformização da certificação de 
equipamentos de medida pelo Instituto Português de Qualidade e dos cartões do 
jogo do Bingo para o Turismo de Portugal; 

> Conceção e produção do novo modelo de boletim sanitário de cães e gatos da 
Ordem dos Médicos Veterinários;

> Personalização e envelopagem de notificações e declarações para o Instituto de 
Segurança Social, com desenvolvimento de novos modelos;

> Renovação de equipamentos industriais obsoletos visando o aumento de pro‑
dutividade e a instalação de soluções que garantam a continuidade da atividade 
e o cumprimentos dos níveis de serviço, sendo de destacar os seguintes:

— Equipamento para impressão offset em bobinas; 

— Equipamento de plasticização para capas de livros e suportes de embalagem;

— Sistema de envelopagem de cadência industrial para documentos em suporte 
papel; 

— Equipamento industrial para aplicação de módulos‑chip com contacto, permi‑
tindo ainda fabrico de cartões com contacto dual. 

— Sistema industrial para corte e cintagem de estampilhas. 

— Equipamento para impressão offset de suportes poliméricos.
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(ii) Negócio da Moeda 

Caracterização da atividade

A atividade da Unidade de Moeda corresponde à cunhagem de moeda corrente 
nacional, de moeda comemorativa e de moeda de coleção em diversos metais e 
acabamentos. 

A moeda corrente nacional e o seu volume de cunhagem dependem das necessi‑
dades anuais manifestadas pelo Banco de Portugal (BP). É portanto um produto 
com um fator de dependência exógena muito elevado, relacionado com a massa 
monetária em circulação e as necessidades do sistema face aos diversos valores 
faciais. 

Já as moedas comemorativas e de coleção são fundamentalmente destinadas ao 
mercado colecionista, sendo comercializadas pela INCM através dos seus canais 
próprios. 

Para além destes dois grandes grupos de produtos, a Unidade de Moeda fabrica 
medalhas, selos brancos, punções de contrastaria e objetos artísticos em metal 
pelo método de ceras perdidas. 

Principais produtos e serviços

Moeda 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Moeda de Acabamento Normal 15 522 18 739 15 927 11 716 4 605 684

Moeda de Acabamento Especial 3 820 5 622 6 508 4 293 5 851 5 163

Outros Produtos 97 764 434 879 756 414

Total (*) 19 439 25 125 22 869 16 888 11 212 6 261

(*) Não inclui portes, refugos e M.P.

Em 2018, as vendas da Unidade de Moeda atingiram os 19,4 milhões de euros, 
o que representa um decréscimo de 22,6% face ao ano transato. Tal facto ficou 
a dever‑se sobretudo à encomenda de moeda nacional por parte do Banco de 
Portugal (‑25%), indiciando um circuito de distribuição das moedas de euro su‑
ficientemente abastecido, assim como um decréscimo do volume de vendas das 
moedas de acabamento especial (‑ 32%), principalmente atribuído a uma descida 
das vendas das moedas de coleção de acabamento especial em ouro, e que dado 
o seu valor unitário imediatamente se reflete nesta família de produtos.

É de salientar também que os proveitos desta Unidade incluem, pela aplicação 
da IFRS15 — Rédito de contratos com clientes (nota 21.1 às demonstrações finan‑
ceiras), o valor das vendas associadas à moeda encomendada pelo BP para 2019, 
mas que foi produzida em 2018. No entanto, o stock de moeda produzida e não 

Quadro 7 
Vendas da Unidade de Moeda
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expedida até 31 de dezembro de 2018 permanece nos armazéns da INCM no 
final do exercício.

Também a rubrica Outros Produtos apresenta valores mais baixos face a 2017, re‑
fletindo uma queda acentuada de um tipo de produtos que claramente entraram 
em fase de fim de ciclo de vida, como por exemplo os selos brancos, medalhas ou 
os punções de contrastaria. A par desta situação, também a concorrência é cada 
vez maior, baseada em preços mais competitivos.

Esta rubrica contempla também o fabrico de moedas para países terceiros, situa‑
ção que não tendo ocorrido durante o ano de 2018 fez com que o valor tivesse 
decrescido de forma muito acentuada. 

Apesar de não termos cunhado moedas para países terceiros, o valor de vendas 
das moedas de coleção para o mercado internacional atingiu cerca de 0,7 mi‑
lhões de euros, representando 18% do mercado de moedas de coleção de acaba‑
mento especial. Tal peso na exportação deveu‑se sobretudo às vendas da moeda 
FIFA Rússia em ouro. 

Os valores atingidos revelam por um lado um circuito de moeda nacional devi‑
damente abastecido e um mercado colecionista em retração.

Se relativamente ao primeiro fator a INCM está excessivamente dependente de 
fatores exógenos, no segundo caso, por serem essencialmente produtos de mer‑
cado, tem desenvolvido algumas medidas que procuram contrariar esta tendên‑
cia em termos de produto, preço, distribuição e comunicação, que se apresentam 
no ponto seguinte.

Produto

Relativamente ao produto, a INCM tem tido a preocupação de desenvolver o 
mercado colecionista através da comemoração de temas que possam interessar 
a um cada vez maior número de cidadãos e que ao mesmo tempo estejam relacio‑
nados com um Portugal moderno e contemporâneo, isto sem descurar os temas 
mais tradicionais que continuam a caracterizar este mercado.

Assim, a título de exemplo, foram criadas as séries dedicadas aos animais em 
perigo de extinção, em colaboração com o Instituto de Conservação da Natureza 
e Florestas, onde se procurou sensibilizar o maior número possível de cidadãos 
para esta problemática bem como o papel das moedas de coleção neste âmbito; 
o programa Desenhar uma Moeda, em colaboração com as câmaras municipais 
das sedes de concelho. onde todas as escolas secundárias das autarquia são cha‑
madas a participar num concurso para a criação de uma moeda de coleção, com 
o envolvimento de toda a população estudantil, professores e pais incluídos; ou 
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por exemplo a série Ídolos do Desporto comemorando atletas que foram verda‑
deiros heróis nacionais com projeção e notoriedade universais.

Paralelamente e seguindo esta estratégia, procurou‑se também chamar novos 
autores, já consagrados ou não, mas de inquestionável e reconhecida qualidade, 
a colaborar com a INCM, procurando‑se desta maneira uma evolução estética de 
modo a complementar uma abordagem mais contemporânea.

Ainda na área do produto, procurou‑se também uma inovação tecnológica e uma 
melhoria da nossa capacidade técnica. Neste âmbito, são de referir, entre outros, 
o projeto em desenvolvimento em parceria com o IST referente à utilização de 
polímeros na cunhagem ou a aquisição de nova máquina de gravação de cunhos 
e que permitiu uma maior eficiência em termos industriais.

Preços

Relativamente, aos preços a INCM tem prosseguido uma estratégia de manu‑
tenção dos preços de venda de modo a manter‑se competitiva nos mercados 
internacionais onde a concorrência existe de facto. Por outro lado, no mercado 
nacional tem sido necessário pautar os nossos preços de acordo com os prati‑
cados pelas nossas congéneres de modo a evitar disparidades que possam criar 
condições para a penetração de moedas de coleção estrangeiras com melhores 
condições de preço. 

Distribuição

Um dos fatores de sucesso para o mercado das moedas de coleção prende‑se 
com a distribuição. O produto tem sido assim disponibilizado no mercado nacio‑
nal através de comerciantes numismáticos, com uma cobertura geográfica não 
totalmente nacional, ainda confinada aos grandes centros urbanos, e através da 
indústria bancária, que, apesar de ter uma cobertura ímpar, tem uma atitude algo 
passiva face a este produto, que não faz parte do seu negócio principal.

A INCM acompanhou este circuito bancário de forma permanente procurando 
o seu desenvolvimento, concretamente através da venda de moedas em ouro. 
Assim, em 2018, foram emitidas 4 moedas em ouro, produto bastante aprecia‑
do no âmbito da comercialização no mercado bancário: Série Europa — Barroco, 
Ídolos do Desporto — Rosa Mota, Etnografia Portuguesa — os Espigueiros e FIFA 
Rússia.

Relativamente à nossa própria distribuição, ela é efetuada através das nossas lo‑
jas de Lisboa, Porto e Coimbra e através da loja online que, apesar de um peso re‑
lativo nas vendas ainda modesto, começa a apresentar resultados visíveis. Neste 
sentido, a INCM tem como estratégia o desenvolvimento deste canal digital, que 
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poderá suprir de forma determinante algumas das dificuldades decorrentes de 
uma cobertura geográfica insuficiente.

Investiu‑se também num novo espaço na zona nobre de Coimbra ,a inaugurar 
em 2019, e que assim passará a contar com uma nova loja INCM em substitui‑
ção da antiga. Novos projetos e remodelação das lojas de Lisboa e Porto estão 
também previstos.

Relativamente ao mercado internacional, a INCM possui uma rede de distribui‑
dores autorizados que acompanha regularmente e com quem mantém relações 
comerciais e de parceria. Estes distribuidores são os responsáveis pelos resulta‑
dos obtidos no mercado internacional, os quais apresentam uma margem de pro‑
gressão importante, ainda que sempre dependente da relevância e notoriedade 
internacional do tema de cada moeda.

Comunicação

Em termos de comunicação e publicidade, a INCM prosseguiu em 2018 com a 
sua estratégia de publicação de folhetos a acompanhar cada emissão, a realiza‑
ção da cerimónia anual de apresentação do plano numismático, sessões públicas 
de lançamento das moedas e respetiva divulgação nas redes sociais, publicidade 
em revistas da especialidade e diversas ações conjuntas de apoio ao circuito de 
distribuição, como por exemplo a realização de diversos roadshows.

A INCM esteve presente, com stand próprio, na WMF (World Money Fair) 
que se realizou em janeiro em Berlim, assim como na Tokyo International Coin 
Convention. Esteve também representada, ao nível técnico e de marketing, no 
mês de abril, na Mint Director Conference (MDC), que decorreu em Seul.

Atividade industrial

Durante o ano 2018 ficou finalizada a obra de requalificação de um novo espa‑
ço para os equipamentos de torneamento, que foram transferidos de um espaço 
pertencente à DME. Teve início a primeira fase da obra de modernização e rea‑
fetação de espaços no interior da Amoedação. Estima‑se que esta fase fique con‑
cluída até ao final do primeiro trimestre de 2019. Foi realizado o concurso para o 
projeto de arquitetura da segunda fase da obra da Amoedação. O início estimado 
da obra é julho de 2019.

A produção de moeda corrente euro foi parcialmente antecipada pela INCM de 
modo a não ser afetada pelas obras da amoedação, que irão originar algumas 
paragens pontuais dos equipamentos.
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Em 2018 foi transferido o equipamento de eletroerosão por corte de fio para a 
Gravura Numismática e recebido um novo equipamento de gravação a laser. 
Este equipamento permite aumentar o leque de acabamentos que pode ser feito 
nas moedas de coleção (foscagem), aumentar a rapidez e eficiência na produção 
de cunhos, minimizando as etapas necessárias e maximizando a utilização da 
matéria‑prima (aço).

Foi lançado o concurso internacional para a aquisição de um equipamento de 
deposição metálica por Physical Vapor Deposition (PVD). Este equipamento 
destina‑se a aumentar o tempo de vida útil das ferramentas, em substituição da 
cromagem que foi abandonada em resposta às restrições impostas pela legisla‑
ção. Estima‑se que o equipamento seja colocado em operação durante o segundo 
semestre de 2019.

No decorrer de 2018, participou no projeto de substituição dos punções de 
marcação utilizados pela UCO dando resposta às exigências do novo Regime 
Jurídico das Contrastarias (RJOC). Foram elaboradas diversas propostas para as 
novas marcas oficiais para validação pela UCO. 

No âmbito da rede de inovação, a área da Moeda concluiu o trabalho conjunto 
com o Instituto Superior Técnico (IST) de simulação de cunhagem recorrendo 
a modelos de elementos finitos, demonstrando que recorrendo a uma virtualiza‑
ção do processo de cunhagem conseguimos prever o comportamento dos ma‑
teriais. Esta previsão permite‑nos atuar, otimizando as condições de cunhagem, 
poupando tempo e recursos.

A INCM apresentou este trabalho no Fórum Técnico da World Money Fair 
(WMF). Foi alargada a colaboração com o IST num outro projeto onde preten‑
demos definir as condições de cunhagem com materiais alternativos aos que 
tradicionalmente são utilizados em moedas. A escolha recaiu na utilização de 
polímeros laminados, que podem incorporar nas suas camadas elementos de 
segurança, suportes de informação ou elementos decorativos. A INCM iniciou 
quatro novos projetos relacionados com a moeda: diminuição da colonização 
bacteriana em moeda metálica, moeda com rotação planar (rotativa), fabrico de 
moedas comemorativas através de tecnologias aditivas e desenvolvimento de 
moedas de coleção com estética inovadora recorrendo a tecnologias avançadas 
(MoedInov).

A INCM foi, uma vez mais, auditada pelo European Central Bank (ECB), não 
tendo sido apontadas quaisquer constatações, mantendo a INCM a validação do 
ECB para a produção da moeda corrente euro.
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Outros destaques do ano 2018

> O plano numismático de 2018 contemplou as seguintes emissões:

a) Séries anuais 2018;

b) Finalista 2018;

c) 250 anos da Imprensa Nacional (2 €);

d) 250 Anos do Jardim Botânico (2 €);

e) FIFA Rússia 2018 (2,5€);

f) Série Europa — O Barroco (5 €);

g) Ídolos do Desporto — Rosa Mota (7,5 €);

h) Espécies Vegetais Ameaçadas — O Trevo de Quatro Folhas (5€);

i) Espécies Animais Ameaçadas — A Águia Imperial (5€);

j) Etnografia Portuguesa — Os Espigueiros (2,5€);

l) 100 Anos do Armistício (5€) ;

m) Arquitetura Portuguesa Souto Moura (7,5€)

> Apresentação pública do Plano Numismático a todas as comunidades envolvi‑
das na atividade e que decorreu no início do ano;

> Lançamentos públicos de moedas em parceria com a entidade relacionada com 
o tema comemorado nas seguintes emissões: 250 anos da Imprensa Nacional; 
250 anos do Jardim Botânico; Espécies Vegetais Ameaçadas — Trevo de 4 Folhas; 
Espécies Animais Ameaçadas — A Águia Imperial; Etnografia Portuguesa — Os 
Espigueiros do Noroeste Peninsular; e finalmente os 100 Anos do Armistício;

> Realização de 10 roadshows em parceria com os seus principais revendedores, 
que decorreram a nível nacional;

> Especial atenção às redes sociais com a criação de filmes promocionais de apre‑
sentação das diversas emissões;

> Edição de livros temáticos a acompanhar as emissões comemorativas, sendo 
de destacar os livros infantojuvenis alusivos à Águia imperial e à Etnografia 
Portuguesa;
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> Criação do Set do Colecionador, uma embalagem própria e dedicada para guar‑
dar todas as emissões de moedas de coleção de acabamento normal do ano. 

(iii) Negócio das publicações 

Caracterização da atividade

a) Editorial

A atividade editorial tem como principal função a edição de obras fundamentais 
da língua e da cultura portuguesa. O papel da IN, a chancela editorial da INCM, é 
salvaguarda patrimonial e a sua atividade editorial supletiva à da edição privada. 
É, de uma forma geral, um negócio com margens de comercialização muito re‑
duzidas, em especial nas áreas de atuação onde as quantidades editadas de cada 
obra são muito pequenas ou se destinam a públicos muito específicos.

A INCM privilegia o desenvolvimento de projetos conjuntos e de «longo curso», 
protocolados, preferencialmente, com entidades públicas, o que possibilita, em 
muitos casos, a concretização de iniciativas que de outra forma seriam difíceis 
de materializar. 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. No entanto, nos últimos anos, tem de‑
senvolvido coleções para outros públicos de que são exemplo os livros infantoju‑
venis, as edições de design e fotografia.

A programação editorial para o ano de 2018 assumiu, uma vez mais, um claro 
compromisso com a língua e a cultura portuguesas, de que são evidência os tí‑
tulos publicados com a chancela Imprensa Nacional e um conjunto de parcerias 
editoriais com outras entidades previstas no Plano Editorial. A INCM não con‑
corre 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.

Principais produtos e serviços

Milhares de euros

Publicações 2018 2017 2016

Livros edições INCM 237 210 171

Livros projetos especiais 359 106 174

Outros produtos, mercadorias e serviços 142 105 75

Total (*) 738 422 420

(*) Não inclui portes, refugos e M.P.

Quadro 8 
Vendas da Editorial
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Outros destaques da atividade em 2018:

Foram editados 96 títulos durante o ano de 2018, tendo as vendas alcançado 
um valor total de 738 mil euros, o melhor número em muitos anos. Este resulta‑
do é fortemente influenciado pelos livros escolares produzidos para a Imprensa 
Nacional de Cabo Verde.

O Plano Editorial para 2018 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 infantojuvenil, e, ainda, à continuidade da Coleção D, dedicada aos 
designers portugueses de várias gerações.

Merece especial atenção o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido com a poe‑
sia em língua portuguesa, que tem a sua expressão na coleção Plural, e também, 
o grande sucesso crítico que tem sido a coleção dedicada à fotografia portugue‑
sa, a PH.

A Agenda para 2019, editada durante 2018, dedicada à viagem de circum‑na‑
vegação e a Fernão de Magalhães foi também um enorme sucesso crítico e de 
vendas. 

b) Publicações

Esta área é responsável pela edição do Diário da República (DR), pela manuten‑
ção da versão eletrónica do Diário da República (DRE) e pela edição/produção 
de uma coleção jurídica.

A edição eletrónica do Diário da República (www.dre.pt), disponibilizada através 
do site gerido pela INCM, faz fé plena (art.º 1.º da Lei n.º 74/98, na redação dada 
pela Lei n.º 43/2014). 

A versão eletrónica do Diário da República, disponibilizado através do site ge‑
rido pela INCM, bem como todos os conteúdos e funcionalidades aí incluídos, 
constituem um serviço público universal e gratuito (art.º 1.º DL 83/2016).

Além do Diário da República, é disponibilizada a análise jurídica dos diplo‑
mas, consolidação jurídica dos diplomas de maior relevância do ordenamento 
jurídico português (sem valor jurídico), é ainda disponibilizado um tradutor de 
termos jurídicos, um dicionário de conceitos jurídicos especialmente dirigido a 
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não‑juristas (Lexionário). Estão disponibilizados dezenas de milhares de acór‑
dãos dos tribunais superiores, acessíveis de forma gratuita, cumprindo o objetivo 
de facultar livremente aos cidadãos as normas que os regem.

Principais produtos e serviços

Milhares de euros

Publicações 2018 2017 2016

Diário da República 30 15 101

Diário da República eletrónico ‑1 ‑53 705

Publ. Supl. DR (Taxa) 139 172 206

Anúncios 2 677 3 179 3 688

Outros produtos, mercadorias e serviços 12 30 2

Total (*) 2 856 3 342 4 702

(*) Não inclui portes, refugos e M.P.

Em 2018, o volume de vendas da área das Publicações Oficiais atingiu os 2,8 
milhões de euros, registando uma diminuição de 13% face ao ano anterior, di‑
minuição de 19% nas publicações em suplementos explicada pela restrição e 
controlo efetuados pela Presidência do Conselho de Ministros de modo a evitar 
a proliferação de publicação de atos em suplementos, diminuição em 30% do 
valor faturado nos atos relativos à contratação pública, explicada pela redução 
do conteúdo a publicar.

No segmento das edições jurídicas destacam‑se as edições em parceria com a 
Procuradoria‑Geral da República, em edições com temáticas de grande impac‑
to social, nomeadamente sobre direito dos idosos, controlo sobre a circulação 
transfronteiriça de menores em casos de litigância dos progenitores e corrupção.

Outros destaques da atividade em 2018:

> Implementou‑se um sistema de Atributos Profissionais de dirigentes públicos, 
cuja nomeação foi publicada no Diário da República para poderem ser associa‑
dos aos certificados digitais pessoais do Cartão de Cidadão; 

> Desenvolveu grande parte do trabalho relativo ao Pilar III do Projeto Europeu 
«European Legislation Identifier — ELI», inscrita no Simplex 2019 como medida 
DREuropa;

> Reunião em Lisboa do grupo de trabalho europeu ELI‑TaskForce;

> Desenvolveu e implementou a primeira e segunda fases de uma APP do DRE, com 
funcionalidades de pesquisa e notificações idênticas às disponibilizadas no DRE;

> Iniciou a produção dos resumos em linguagem clara dos decretos‑leis e decre‑
tos regulamentares;

Quadro 9 
Vendas das Publicações
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> Manteve‑se em desenvolvimento um novo sistema de edição, com entrada em 
funcionamento prevista para início de 2020, com a finalidade de conseguir pou‑
panças 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;

> Está em curso um projeto de inovação/investigação com o INESC com vista à 
melhoria do sistema de pesquisas no DRE; 

> Participação no 13.º Fórum das Imprensas Oficiais de Países de Língua 
Portuguesa, que se realizou em Maputo. Marcaram presença vários jornais ofi‑
ciais de países africanos;

> Participação na 15.ª edição do Fórum Europeu de Jornais Oficiais, que se reali‑
zou em Oslo. 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 
4 dias, em 99%, da 2.ª série, de 6 dias, em 97 %, e da publicação de suplementos;

> 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 da 
União Europeia;

(iv) Negócio das Contrastarias 

Caracterização da atividade 

As Contrastarias asseguram um conjunto de atividades importantes para a regu‑
lação 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 me‑
tal precioso, a fim de garantir a espécie e o toque dos respetivos metais preciosos;
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> 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 mate‑
riais gemológicos no âmbito do Catálogo Nacional de Qualificações;

> Realização de exames para responsáveis técnicos de ensaiador‑fundidor, ava‑
liadores de artigos com metais preciosos e de materiais gemológicos e peri‑
tos — classificadores — avaliadores de diamantes em bruto.

Os Laboratórios que analisam os artigos para as Contrastarias de Lisboa, do 
Porto e Delegação de Gondomar são acreditados pelo Instituto Português de 
Acreditação (IPAC), no âmbito da norma NP EN ISO/IEC 17025. 

Em 2018, o volume de vendas das Contrastarias atingiu os 1,6 milhões de euros, 
sofrendo um decréscimo de cerca de 34,5% face ao volume de vendas registado 
no ano anterior, justificado essencialmente por uma diminuição das receitas ad‑
vindas da formação ministrada e da ausência de cobrança na emissão de títulos 
de atividade.

Contrastaria 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Total (*) 1 666 2 446 2 619 1 885 1 853 1 839

(*) Não inclui portes, refugos e M.P.

Uma vez que em 2018 não foi publicada a portaria das taxas que estavam previs‑
tas no artigo 7.º do Decreto‑Lei n.º 120/2017, de 15 de setembro, manteve‑se em 
vigor a Portaria n.º 403‑B/2015, de 13 de novembro, a qual prevê o valor das taxas 
apenas para a emissão de licenças e não para a emissão de títulos de atividade.

Assim, verificou‑se um impacto significativo 2

Quadro 10 
Vendas da Contrastaria
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na receita das Contrastarias, pois foram emitidos títulos de atividade sem cobrar 
a respetiva taxa.

O número de peças legalizadas no serviço de ensaio e marcação foi de 4.336.925 
o que revela um decréscimo de 26,2% face ao número de peças de 2018. 

 2018 2017 2016 2015

N.º de Peças 4 336 925 5 877 465 4 524 938 5 795 630

Outros destaques da atividade em 2018

> Em 2018, no sentido de valorizar a marca de contrastaria, a INCM parti‑
cipou em 7 feiras e 1 evento do setor de ourivesaria (Ourindustria, Brand Up, 
ExpoGondomar, FIN 2018, PortoJoia, LXD — Lisboa Design Show 2018, 21.ª fei‑
ra do Empreendedor);

> O 136.º Aniversário das Contrastarias foi comemorado com 2 iniciativas: (i) dia 
aberto das contrastarias; (ii) e o lançamento do livro Inventário de Marcas de 
Pratas Portuguesas e Brasileiras Sec. XV a 1887;

> Quanto aos punções de responsabilidade, foram criadas 2 dimensões adi‑
cionais para os punções de responsabilidade no sentido de corresponder às 
necessidades dos clientes nesta matéria. No mesmo âmbito da «Marca de 
Responsabilidade na Hora, os desenhos previamente aprovados e disponíveis na 
loja online já contemplam esta possibilidade;

> Assim, o punção de responsabilidade pode ser produzido em três dimensões 
(0,85mm µ 0,85mm; 1,00mm µ 1,00mm; 1,20mm µ 1,20mm).

Pela sua importância para a atividade das Contrastarias, vale a pena referir, nova‑
mente, o projeto UniqueMark, desenvolvido pela rede de inovação da INCM, que 
pretende obter uma marca única para metais preciosos. Este projeto iniciou‑se 
em 2016, tendo sido efectuada uma apresentação do mesmo em setembro de 
2018 na convenção internacional IAAO (International Association of Assay 
Offices) em Riga e na 4.ª Reunião do Conselho Consultivo de Ourivesaria. O 
respetivo projeto‑piloto tendo em vista a sua industrialização será implementado 
em 2019.

Em síntese, os principais objetivos do projeto UniqueMark são:

> Marca irreprodutível;

> Sistema simples e acessível de registar a marca numa base de dados;

Quadro 11 
Número de peças legalizadas (*)

(*) Referem‑se apenas aos serviços 
oficiais e não a todas as peças en‑
tradas e peças devolvidas 
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> Sistema simples e acessível para confirmar a autenticidade dos objetos;

> Sistema para rastrear objetos.

Com a entrada em vigor do DL 120/2017, que procedeu à primeira alteração ao re‑
gime jurídico da ourivesaria e das contrastarias, foi criado o Conselho Consultivo 
de Ourivesaria (CCO), o qual é presidido pelo Presidente do Conselho de 
Administração da INCM e é constituído pelas associações do setor de ourivesaria 
(APA, APAO, ACORS, APIO, AORP, ANUSA, APP, PIN), bem como por diversas 
entidades oficiais (ASAE — Autoridade de Segurança Alimentar e Económica; 
DGAE — Direção‑Geral das Atividades Económicas; DGC — Direção‑Geral do 
Consumidor; IPQ — Instituto Português da Qualidade; DGERT, ANQEP).

A gestão da inovação na INCM (INO) tem como objetivo a procura de soluções 
inovadoras focadas nos objetivos estratégicos da empresa, baseada numa estraté‑
gia de open innovation, e na promoção da cultura interna de inovação na INCM.

As atividades de I&DI enquadram‑se no sistema de gestão da inovação, e corres‑
pondem à gestão de ideias e oportunidades, gestão de projetos de I&DI e ges‑
tão de interfaces (tecnológica, de mercado e organizacional) e do conhecimento. 
Estas atividades são executadas pela área de Gestão da 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 I&DI, ocorridas em 2018, foram:

1. Gestão de projetos de I&DI

> Durante o ano de 2018 estiveram em curso 17 projetos de I&DI, de acordo com 
o descrito nos pontos seguintes.

> Início de sete projetos de I&DI, que se encontram a ser desenvolvidos conjunta‑
mente com parceiros da Rede de Inovação:

(i) Motor Pesquisa DRE — Criação de novas ferramentas de pesquisa para o 
Diário da Republica Eletrónico, que possibilitam a adequação inteligente do sis‑
tema ao perfis do utilizador e à natureza dos conteúdos. Parceiro: INESC‑ID;

(ii) Moedinov — Desenvolvimento de novos padrões e texturas superficiais com 
efeitos estéticos atrativos interagindo com aspetos culturais e históricos em moe‑
das de coleção. Parceiros: Universidade do Minho e Studio Eduardo Aires;

6.2.2. Inovação, 
Investigação 
e Desenvolvimento
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(iii) TrustFaces — Utilização da tecnologia Truststamp nas imagens de documen‑
tos de identificação (CC, passaporte, etc.) e com aplicação nas tintas da gama do 
invisível. Parceiro: Universidade de Coimbra;

(iv) Internacionalização I&DI — Este projeto resulta da aprovação de uma can‑
didatura ao P2020 e pretende contribuir para a internacionalização e moder‑
nização da INCM, de forma a evoluir e inovar a sua atual oferta, bem como tor‑
nar os seus processos produtivos mais eficientes e colaborativos, no âmbito da 
Indústria 4.0. Apoia na preparação de propostas aos programas europeus de 
I&DI, designadamente o programa H2020;

(v) Fabrico de moedas comemorativas com elementos rotativos — O trabalho a 
realizar tem por objetivo desenvolver uma tecnologia para o fabrico de moedas 
com furo interior com rotação do disco em torno de um toro de secção circular 
colocado no furo interior e de moedas sem furo interior com rotação do disco em 
torno dum toro de secção circular colocado no contorno exterior. Esta inovação 
tecnológica denominada «moeda com elementos rotativos» será pela primeira 
vez aplicada na emissão de moeda comemorativa. Parceiro: IST‑IDMEC;

(vi) Fabrico de moedas comemorativas através de tecnologias aditivas — Utilização 
de novas tecnologias aditivas para o fabrico de discos para cunhagem com for‑
mas e detalhes geométricos complexos praticamente impossíveis de fabricar 
através das denominadas «tecnologias tradicionais». Pretende‑se assim realizar a 
cunhagem destes discos recorrendo às atuais técnicas e equipamentos disponí‑
veis na Unidade de Moeda, o que possibilitará desenvolver e fabricar moedas de 
coleção de elevado valor acrescentado. Esta nova sequência de fabrico permitirá 
obter ótimos resultados estéticos através da combinação de cores e/ou efeitos e 
detalhes característicos, criando exemplares únicos anteriormente impossíveis 
de fabricar. Parceiro: IST‑IDMEC;

(vii) ATLAS — Este projeto tem por objetivo melhorar a logística da produção 
e expedição do PEP (Passaporte Eletrónico Português) e do CC (Cartão do 
Cidadão), nomeadamente através da utilização de robótica colaborativa para 
o transporte de produto entre áreas de segurança, manipulação e operação de 
um armazém automático e envio dos produtos finais validados para expedição. 
Parceiro: UNINOVA (FCT‑UNL);

> Continuação da execução de cinco projetos de I&DI que tiveram início em 2017:

(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;
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(ii) 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;

(iii) Cunhagem de moedas total ou parcialmente transparentes — visa o de‑
senvolvimento de técnicas de cunhagem de moeda a materiais termoplásticos 
transparentes. Parceiro: Instituto de Engenharia Mecânica do Instituto Superior 
Técnico;

(iv) Diminuição de colonização bacteriana em moeda metálica — visa dotar a 
INCM com o conhecimento e os meios necessários para proceder a uma aná‑
lise 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;

(v) O valor da intervenção cultural e societal da INCM — visa a criação de um mo‑
delo econométrico de avaliação e quantificação do impacto económico das práti‑
cas de responsabilidade cultural e societal da INCM. Parceiro: ISCTE — Instituto 
Universitário de Lisboa;

> Conclusão de cinco projetos I&DI que tiveram início em 2016 e 2017:

(i) Simulação Numérica de Cunhagem de 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 aplica‑
dos em selos de confiança da INCM, para confirmação de autenticidade e prote‑
ção 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 respe‑
tivos instrumentos de verificação de autenticidade;

(iv) Card3DFace — Criação de um sistema de impressão de faces 3D, para utiliza‑
ção em documentos de identificação;

(v) Propriedades Funcionais Instrumentos de Cunhagem — Procura de uma al‑
ternativa ao crómio IV que permita manter as apertadas tolerâncias dimensionais 
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no processo de cunhagem e que resista às repetidas solicitações mecânicas a que 
estes produtos são expostos de forma cíclica.

Rede de Inovação

> Integração na Rede de Inovação INCM de três novas entidades:

(i) Santa Casa da Misericórdia de Lisboa;

(ii) ISR‑UC — Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra;

(iii) UNINOVA — Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias.

Propriedade industrial e intelectual

> Proteção da propriedade industrial, gerada no desenvolvimento dos projetos 
de I&DI, através de sete pedidos de patente de âmbito nacional e internacional:

(i) Pedido de Patente de Invenção Internacional ao abrigo do acordo PCT (Patent 
Cooperation Treaty), e mais três pedidos internacionais nos países Bolívia, 
Uruguai e Paraguai, relativo a «Método e sistema computacional de geração de 
imagem com informação codificada, imagens, dele obtidas, e seu método e siste‑
ma de leitura»;

(ii) Pedido de patente nacional, relativo a «A two‑sided flat product and its man‑
ufacturing process»;

(iii) Pedido de patente nacional, relativo a «A method for providing an object with 
a unique mark»;

(iv) Pedido de patente nacional, relativo a «Solução de marcação de metais pre‑
ciosos a laser com desenho determinístico e criação de padrão único»;

> Proteção da propriedade intelectual, gerada no desenvolvimento dos projetos 
de I&DI, através de 13 artigos, publicados em revistas científica e em fóruns de 
referência, em regime de copy right peer review:

(i) «Coin Minting», capítulo publicado num livro editado pela SPRINGER, artigo 
em coautoria com o IDMEC, Instituto Superior Técnico;
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(ii) «Finite element based design procedure for correcting the die profiles», pu‑
blicado no Manufacturing Review, artigo em coautoria com o IDMEC, Instituto 
Superior Técnico;

(iii) «A New Type of Bi‑Material Coin», publicado no Journal of Materials 
Processing Technology, artigo em coautoria com o IDMEC, Instituto Superior 
Técnico;

(iv) «Influence of acids on microwave synthesized Y2O3:Yb:Eu upconverter na‑
nostructures», artigo submetido para publicação no Nanomaterials Open Access 
Journals, em coautoria com a FCT‑UNL, i3N|CENIMAT;

(v) «Paper‑Based SERS Platform for One‑Step Screening of Tetracycline in Milk», 
artigo submetido para publicação na Sientific Reports, em coautoria com a 
FCT‑UNL, i3N|CENIMAT;

(vi) «Graphic Code: a New Machine Readable Approach», artigo em proceeding, 
na conferência internacional AIVR — Industry paper, Taiwan, 2018, em coautoria 
com a Universidade de Coimbra;

(vii) «Large Scale Information Marker Coding for Augmented Reality 
Using Graphic Code» artigo em proceeding na conferência internacional 
AIVR — Industry paper, Taiwan, 2018, em coautoria com a Universidade de 
Coimbra;

(viii) «Halftone Pattern: A New Steganographic Approach» artigo em procee‑
ding na conferência internacional Eurographics, Deflt, 2018, em coautoria com a 
Universidade de Coimbra;

(ix) «Exemplar Based Filtering of 2.5D Meshes of Faces», poster em proceeding 
na conferência internacional Eurographics, Deflt, 2018, em coautoria com a 
Universidade de Coimbra;

(x) «Improving Facial Depth Data by Exemplar‑based Comparisons», artigo em 
proceeding na conferência nacional RECPAD, Coimbra 2018, em coautoria com 
a Universidade de Coimbra;

(xi) «Uniquemark: A computer vision system for hallmarks authentication» artigo 
em proceeding na conferência nacional RECPAD, Coimbra 2018, em coautoria 
com a Universidade de Coimbra;

(xii) «Graphic Code: Creation, Detection and Recognition», artigo em procee‑
ding na conferência nacional RECPAD, Coimbra 2018, em coautoria com a 
Universidade de Coimbra;
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(xiii) «Use of Epipolar Images Towards Outliers Extraction in Depth Images» arti‑
go em proceeding na conferência nacional RECPAD, Coimbra 2018, em coauto‑
ria com a Universidade de Coimbra.

Disseminação de resultados de I&DI

> Mostra de Inovação, que ocorreu em paralelo com a sessão do Prémio Inovação 
INCM 2017, com a exibição de alguns projetos inovadores já implementados ou 
em fase de desenvolvimento:

— Livro de Reclamações em formato eletrónico, com a participação da DGC;

— Tecnologia de segurança TrustStamp, com a participação da Universidade de 
Coimbra;

— Moedas Transparentes, com a participação do IDMEC;

— Carta de Condução Mobile, com a participação das entidades: Jogos Santa 
Casa, eCooltra e Universidade do Minho;

— Aplicação para dispositivos móveis do DRE;

— Algoritmo Biométrico para Impressões Digitais, com a participação do 
INESC‑TEC.

> Participação no evento WineTrack, cujo objetivo é chamar a atenção para os de‑
safios da garantia da autenticidade e rastreabilidade de vinhos e bebidas espirituo‑
sas em Portugal e apresentar novas soluções para proteger marcas contra a frau‑
de e a contrafação, tendo a presença da INCM sido realizada através de um stand 
para apresentação da solução UniQode e da apresentação oral «Rastreabilidade 
e Autenticação a Proteção da Marca nas Mãos do Consumidores»;

> Participação no evento eID Conference, que incidiu sobre a identificação e se‑
gurança digitais, tendo a presença da INCM sido realizada através de um stand 
para apresentação de soluções de segurança em documentos de identificação e 
de duas apresentações orais: «ID Mobile — o futuro da identificação digital se‑
gura» e «UniQode — um novo código seguro para documentos de identificação 
e de viagem»;

> Participação no evento SDW2018, exposição e conferência para profissionais 
de documentos de segurança, tendo a presença da INCM sido realizada através 
de um stand e uma apresentação oral «Graphic Code — a new reliable machi‑
ne‑readable system for coding and authentication»;
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> Participação no evento IAAO (International Association of Assay Offices), com 
a apresentação oral «UniqueMark — a new era on the security and traceability of 
assay marks»;

> Participação no evento INDIN2018 (IEEE 16TH International Conference of 
Industrial Informatics), com a apresentação oral «Product digitalization, a new 
industrial challenge — INCM's pathway».

> Participação no evento World Money Fair Berlin 2018, com a apresentação oral 
«Finite element based design procedure for correcting the die profiles».

Candidaturas a programas de financiamento e Prémios Internacionais

> Preparação e submissão de 12 candidaturas a programas de financiamento na‑
cionais e europeus:

(i) Programa H2020 (europeu) — topic SU‑BES‑02‑2018: Technologies to enhan‑
ce border and external security — com a proposta iMARS — image Manipulation 
Attack Resolving Solutions, que visa encontrar novas medidas, com recurso 
a tecnologias inovadoras de certificação digital e de forense computacional, 
para deteção de fraudes (e.g. morphing) relativas a documentos de identifica‑
ção. Esta proposta foi coordenada pela empresa francesa IDEMIA IDENTITY & 
SECURITY FRANCE, com a participação de 20 entidades, pertencentes a 11 paí‑
ses europeus;

(ii) Programa H2020 (europeu) — topic H2020‑DT‑FOF‑02‑2018 — com a pro‑
posta SYMPROD — Collaborative Symbiotic Production Systems, que visa o de‑
senvolvimento de um Sistema Colaborativo de Produção Simbiótico para uma 
produção ágil e eficaz, adaptada aos cenários de produção atuais, a capacidade 
de reação à introdução de novos produtos, mudanças no chão de fábrica e re‑
cuperação de desafios técnicos e produtivos. Esta proposta foi coordenada pela 
Uninova, com a participação de 13 entidades, pertencentes a seis países europeus;

(iii) Programa H2020 (europeu) — topic SC1‑FA‑DTS‑2018‑2020: Toolkit for 
assessing and reducing cyber risks in hospitals and care centres to protect pri‑
vacy/data/infrastructures — com a proposta COHERE — Secure COnnected 
HEalthcare systems and Robotics‑assisted mEdical operations, que visa o desen‑
volvimento de um kit de ferramentas de segurança que fornecerá novos serviços 
de segurança direcionados a serviços de saúde que dependem de dispositivos 
médicos conectados dentro e fora do ambiente hospitalar, incluindo: sistemas de 
imagens médicas assistidos por nuvem, robótica médica e monitorização remota 
de pacientes. Esta proposta foi coordenada pela University Of Piraeus Research 
Center, com a participação de 13 entidades, pertencentes a sete países europeus;
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(iv) Programa H2020 (europeu) — topic SC1‑FA‑DTS‑2018‑2020: Toolkit for as‑
sessing and reducing cyber risks in hospitals and care centres to protect privacy/
data/infrastructures — com a proposta SPHINX — An Universal Cyber Security 
Toolkit for health‑care industry, que visa o desenvolvimento de um Universal 
Cyber Security Toolkit para dispositivos médicos, melhorando a proteção di‑
gital dos ecossistemas de saúde, garantindo a integridade dos dados pessoais 
do utente. Esta proposta foi coordenada pela National Technical University Of 
Athens — NTUA, com a participação de 17 entidades, pertencentes a oito países 
europeus;

(v) Programa H2020 (europeu) — topic EIC‑FTI‑2018: Fast Track to 
Innovation — com a proposta IDNOW — ID‑Now: Self‑Service Secure and Fast 
Identity Card Lifecycle Management, que visa o desenvolvimento de um equi‑
pamento automático para enrolment (autenticação e reconhecimento de pes‑
soas), personalização e entrega de documentos de identificação (e.g. Cartões 
de Cidadão), por forma tornar todo o processo mais expedito. Esta proposta foi 
coordenada pela Vision Box, com a participação de 5 entidades, pertencentes a 
três países europeus;

(vi) Programa H2020 (europeu) — topic IMI2‑2018‑15‑02: Blockchain enabled 
healthcare — com a proposta PharmaLedger, que visa o controlo da produção 
e venda de fármacos. Esta proposta foi coordenada pela UPM — Universidad 
Politécnica de Madrid, com a participação de 13 entidades, pertencentes a sete 
países europeus;

(vii) INTERREG‑SUDOE (europeu) na Terceira Convocatória: Eixo 
2 — Competitividade das PME, com a proposta UnCHAIN TECH — Unleashing 
SUDOE potential through BlockCHAIN technology, que visa o desenvolvimen‑
to e aplicação da tecnologia Blockchain;

(viii) Programa P2020 (nacional), aviso 24/SI/2017: Internacionalização de 
I&DI — Projetos Individuais com a proposta Internacionalização I&DI INCM 
2018‑2019, visa a obtenção de apoio na preparação de candidaturas ao progra‑
ma de financiamento H2020;

(ix) Programa P2020 (nacional), aviso 29/SI/2017: Projeto Demonstrador em co‑
promoção, com a proposta mSTAR — mobile System for Tagging, Authentication 
and Reliable code, que visa demonstrar uma tecnologia para definir, criar, codi‑
ficar, ler e descodificar imagens com um padrão celular em elementos de segu‑
rança e autenticação. Esta será demonstrada em três diferentes aplicações: selos 
fiscais do tabaco, selos de autenticação e cartões de identidade;

(x) Programa FCT (nacional), tópico Projetos de IC&DT em Ciência dos Dados 
e Inteligência Artificial na Administração Pública — 2018, com a proposta 
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LEGISCLASS — Aprendizagem automática para classificação da legislação por‑
tuguesa, que visa o desenvolvimento de uma ferramenta de software relacionada 
com Inteligência Artificial para catalogar, codificar e organizar todo o acervo his‑
tórico da legislação produzida e publicada em Diário da República, contribuindo 
para a investigação na área das Políticas Públicas;

(xi) Programa FCT (nacional), tópico PROJETOS DE IC&DT em Ciência 
dos dados e inteligência artificial na Administração Pública, com a proposta 
AIR — Análise Inteligente de Reclamações, que visa o desenvolvimento de uma 
ferramenta de software, suportada em Inteligência Artificial, aplicada aos dados 
constantes no Livro de Reclamações online (LRO), por forma a facilitar a sua 
análise em termos de identificação e antecipação de situações anómalas ao nível 
dos prestadores de serviço, entidades reguladoras, fiscalizadoras, bem poderão 
suportar uma análise mais global e eficiente de políticas futuras;

(xii) Programa FCT (nacional), tópico Proposta de Atribuição do Título e 
Designação de CoLAB, com a proposta AlmaScience — AlmaScience — Cellulos
e for Sustainable Smart Applications, que visa atribuição de título de Laboratório 
Colaborativo (CoLAB), na área de aplicações inteligentes e sustentáveis do papel.

> Foram aprovadas pelas autoridades competentes para financiamento as quatro 
seguintes candidaturas:

(i) No Programa P2020 (nacional), a proposta Internacionalização de 
I&DI — Projetos Individuais com a proposta Internacionalização I&DI INCM 
2018‑2019;

(ii) No Programa P2020 (nacional), a proposta MoedInov — Desenvolvimento de 
Moedas de coleção com estética inovadora recorrendo a tecnologias avançadas;

(iii) No Programa H2020 (europeu), a proposta SPHINX — An Universal Cyber 
Security Toolkit for health‑care industry;

(iv) No Programa FCT (nacional), a proposta AlmaScience — AlmaScience — Ce
llulose for Sustainable Smart Applications.

> Preparação e submissão de candidaturas aos seguintes prémios:

(i) WSA — World Summit Awards — ICNM — International Center fo New Media, 
na Fase Nacional (organizado pela APDC), com apresentação do projeto Livro de 
Reclamações Online;

(ii) UNPSA — United Nations Public Service Awards — Prémio internacional, 
promovido pelas Nações Unidas e dedicado ao serviço, com a apresentação da 



RELATÓRIO E contas 2018    O valor da segurança página  93

candidatura «INCM’s Innovation Network», que relaciona a criação e gestão da 
rede de inovação da INCM. 

Cultura de Inovação e Gestão de ideias

> Início do Banco de Ideias dedicado ao tema «Simplificação de Processos», por 
forma a promover a apresentação de ideias, pelos trabalhadores, que se enqua‑
drem no projeto «Mudar a Casa»;

> Realização da 6.ª e 7.ª sessão do Banco de Ideias, com funcionamento em contínuo;

> 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 visa abordar temáticas relevantes para o 
percurso de inovação e modernização da empresa. Em 2018, foi realizada uma 
iniciativa com o tema «Logística Inteligente»;

> Realização da iniciativa prémio Inovação, com a apreciação das candidaturas 
que foram apresentadas em 2017. Este prémio esteve aberto para receção de can‑
didaturas até final de 2017, tendo sido submetidas 33 candidaturas, que durante 
2018 foram apreciadas e avaliadas de acordo com previsto em regulamento pró‑
prio, tendo premiadas as seguintes candidatas: 

— INTMOB — Intralogistics Mobile Assistant Unit Flexible, apresentada pela 
FCT‑UNL, tendo‑se classificado em primeiro lugar;

— Fabrico de Moedas Comemorativas através de Tecnologias Aditivas, apresen‑
tada pelo IDMEC‑IST, tendo‑se classificado em segundo lugar;

— BlockCarPollution, apresentada pela Universidade de Aveiro e parceria com a 
empresa UBIWARE, tendo‑se classificado em terceiro lugar.

Análise de viabilidade económica

> Tendo em conta a natureza dos projectos de I&DI, a qual implica, normalmen‑
te, um período de incubação superior a um ano, dos projectos terminados em 
2018 — os quais foram iniciados em 2016 ou 2017 — apenas irão começar a gerar 
os benefícios económicos previstos a partir de 2019 ou, no caso específico do 
Uniquemark, a partir de 2020.

> No entanto, é de realçar que tendo em conta que os objetivos iniciais dos pro‑
jetos foram conseguidos, parece possível confirmar a expectativa de retorno 
média calculada para os projetos Simulação Numérica de Cunhagem Moedas 
e Card3DFace, a qual se continua a estimar, numa perspetiva conservadora, ao 
redor de 24% (no caso do projeto «Propriedades Funcionais Instrumentos de 
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Cunhagem» não eram esperados benefícios económicos, pois este visava, por 
imposição legal, a substituição de um elemento — crómio — da cunhagem de 
moedas, sem que a mesma resultasse em aumento de eficiência).

> Nos casos dos projectos Uniquemark e Truststamp, a avaliação efetuada ao con‑
texto do mercado durante o ano de 2018 levou a que se tomasse a decisão de 
apostar mais fortemente na fase de desenvolvimento destes produtos, procuran‑
do alargar, por exemplo, a gama de oferta, permitindo formas alternativas de dis‑
tribuição com o consequente crescimento das vendas e da margem potenciais, 
contribuindo para reforçar as expectativas de rentabilidade dos dois futuros 
produtos, as quais se espera que rondem em média um mínimo de 38%. 

> No que respeita aos projetos que em 2018 já se enquadravam na fase de de‑
senvolvimento de produto, destaca‑se a conclusão do programa que permitiu a 
eliminação da dependência de um único fornecedor de chips para o Cartão de 
Cidadão, com o fecho dos projetos de evolução do middleware e do novo sistema 
de personalização, projetos que complementaram o desenvolvimento e imple‑
mentação da solução interna de match‑on‑card (terminada em 2017). Com a con‑
clusão deste conjunto de projetos passou então a ser possível beneficiar, a partir 
do segundo semestre de 2018, de uma considerável redução do custo unitário 
dos chips e, consequentemente, de um aumento da margem bruta nesse período 
(e que se manterá, em termos anuais).

Comité de Inovação

Enquadrado na estratégia de gestão da inovação, o Comité de Inovação avaliou e 
selecionou, através da aplicação de filtros e análise de mérito, as ideias submeti‑
das 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 I&DI, assim como outros projetos ino‑
vadores que se encontram a ser monitorizados noutros comités, por forma a iden‑
tificar novas oportunidades para a implementação da inovação na organização.

O elevado impate 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, com as últimas alterações introduzidas pelo 
Decreto‑Lei n.º 111‑B/2017, de 31 de agosto, e pelo Decreto‑Lei n.º 33/2018, de 
15 de maio, têm conduzido a um esforço interno transversal na organização no 
sentido de consolidar os procedimentos anteriormente aprovados e consagra‑
dos no Regulamento de Aquisições, em vigor desde 2015. Além da adaptação 
de toda a documentação afeta à contratação, procedeu‑se à centralização, desde 

6.2.3. Procurement 
Sustentável
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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 obten‑
ção de melhores condições de compra.

De entre os princípios orientadores, continuaram a ser destaques, em 2018, a pre‑
dominância da abertura à concorrência entre fornecedores, a prossecução de uma 
estratégia de desenvolvimento sustentável e a segregação da função de compras 
dentro da INCM, consolidada com a criação de um novo regulamento interno de 
aquisições e adaptação às alterações legislativas do novo código de contratação 
pública em vigor desde início de 2018. Nas principais alterações destaca‑se o papel 
reservado ao gestor de contrato de compras, que passou a ter um papel bem defini‑
do no controlo dos contratos de compras e no acompanhamento da sua execução. 

Além dos princípios já enunciados como orientadores da estratégia de compras, 
a mesma continuou a incorporar conceitos consolidados de segurança de infor‑
mação, em consonância com os processos de certificação da empresa, com os 
seus estatutos e com o seu dever para com a sociedade.

Numa verdadeira perspetiva de sustentabilidade das compras realizadas pela em‑
presa, 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 
impactos negativos da sua atividade no meio ambiente.

Para assegurar a qualidade dos produtos e serviços adquiridos e garantir o cum‑
primento destas obrigações, a INCM desenvolveu em 2018 a primeira auditoria 
a fornecedores ao abrigo da norma ISO 14298. Foram ainda definidos os seguin‑
tes objetivos:

> Garantir o crescimento sustentado e a consolidação das categorias de compra 
com critérios ambientais e de responsabilidade social;
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> Intensificar e consolidar a análise dos impactes ambientais e preocupações de 
responsabilidade social na cadeia de abastecimento da INCM.

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 2018, os resultados alcançados nas aquisições de bens dire‑
tamente ligados à cadeia de valor, como chips e para cartões inteligentes e ho‑
lografia. A empresa encontra‑se a desenvolver um projeto de abordagem estra‑
tégica às compras de matérias‑primas que, de forma transversal na organização, 
deverá permitir otimizar a gestão deste tipo de compras, potenciando a captação 
de poupanças e a eficiência dos processos aquisitivos. A metodologia será pos‑
teriormente estendida às categorias indiretas, sendo de assinalar que neste do‑
mínio já foram introduzidas mudanças assinaláveis na forma de comprar, sendo 
de destacar a entrada em vigor do primeiro Acordo Quadro lançado pela INCM, 
destinado à aquisição de serviços de trabalho temporário.

Além da vertente económica, estes processos acrescentam valor à organização 
noutros domínios, considerando que a promoção de uma maior rotação dos for‑
necedores 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, con‑
tinua 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. 
Aquelas demonstram uma considerável dificuldade de adaptação e resistência 
às regras da contratação pública, o que é notório com especial incidência nos 
fornecedores estrangeiros. No que diz respeito às categorias de compras indire‑
tas, serão semelhantes e transversais a outros organismos públicos ou do Setor 
Empresarial do Estado que desenvolvem a sua atividade de compras em ambien‑
te de contratação pública.
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Orientações 
CA e CS

Normas 
GRI

Tópicos
 Materiais

Expectativas 
das Partes 

Interessadas

Gap Analysis 
Decreto-Lei 
n.º 89/2007

Colaboradores e Organizações 
Representativas

Fornecedores

Parceiros
 de Negócio

Associações 
Setoriais

Entidades Reguladoras 
Fiscalizadoras e Consultivas

Comunidade

Tutela/
Acionista

Clientes

Custos com fornecedores nacionais

Custos com fornecedores estrangeiros

46,3 M€61 % 39 %

O volume de compras em 2018 registou uma diminuição na casa dos 14%, com 
a percentagem de compras efetuadas a fornecedores nacionais a registar um au‑
mento de 14 pontos percentuais. A variação positiva nas compras a fornecedores 
nacionais não representa nenhum movimento estratégico, sendo antes reflexo 
de um menor volume de compras de discos metálicos (todos de fornecedores 
estrangeiros) para moeda em 2018, bem como da descida de preço de algumas 
matérias primas críticas compradas no exterior.

De referir ainda que durante o ano de 2018 não foram celebrados contratos com 
valor superior a 5 milhões de euros que justificassem a sujeição ao visto prévio 
do Tribunal de Contas.

Por fim, sobre os encargos com contratos com aquisição de serviços, há ainda a 
referir que foi acautelado o disposto na LOE 2018, não tendo sido ultrapassados, 
exceto os casos em que tal foi devidamente autorizado, os valores pagos em 2017 
ou o mesmo preço unitário.

Desde 2016 que a INCM se encontra certificada para o seu Sistema de Gestão de 
Segurança da Informação (ISO 27001), no âmbito do processo de produção do 
cartão tacógrafo digital. Em 2018, concluiu também o processo de certificação 
do seu Sistema de Gestão de Produção Gráfica de Segurança (ISO 14298). 

Não obstante aos âmbitos das certificações, é de salientar que, como organiza‑
ção que preza o valor da segurança, a INCM fomenta o alargamento das boas 
práticas de um modo transversal, pois estas contribuem para a prossecução da 
sua missão, garantindo a manutenção da «segurança» e «confiança» enquanto 
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 

Figura 14 
Repartição dos custos com 
fornecedores nacionais 
e estrangeiros

6.2.4. Proteção 
e Satisfação do Cliente
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como estar preparada para responder às exigências do novo Regulamento Geral 
de Proteção de Dados, em vigor desde 25 de maio de 2018.

Em 2018, à semelhança dos anos anteriores, a empresa não recebeu qualquer re‑
clamação 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 dimen‑
sões 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, âm‑
bito este que foi alargado a outras partes interessadas, incluindo agora os colabo‑
radores 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 email.

A avaliação de Reputação prevista para 2018 não pôde ser realizada no final do 
ano devido a dúvidas suscitadas relativamente ao cumprimento dos princípios 
do RGPD. A empresa entendeu solicitar um parecer externo para avaliar essas 
questões, remetendo para um momento subsequente o retomar do processo de 
avaliação de reputação. 

Partes Interessadas Índice de Reputação 
2016

Clientes (global) 7,5

Clientes nacionais 7,5

Clientes estrangeiros 8,1

Colaboradores (global) 7,2

Fornecedores (global) 8,6

Fornecedores nacionais 8,5

Fornecedores estrangeiros 8,9

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 aprofundar 
a relação com clientes e parceiros estratégicos, a INCM entendeu que seria 

Quadro 12 
Avaliação de reputação 2016
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imprescindível continuar a realizar anualmente um inquérito de avaliação de sa‑
tisfação especificamente para os clientes estratégicos da INCM. 
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A Framework de Gestão de Riscos Corporativos, em vigor desde novembro de 
2017, define o conjunto de elementos que fornecem os fundamentos e disposi‑
ções organizacionais para conceber, implementar, monitorizar, rever e melhorar 
continuamente a gestão do risco na INCM. A Framework enquadra‑se no SIG 
com os seguintes objetivos:

> Promover a criação de valor da gestão de risco, assegurando que as tomadas 
de decisão consideram a informação de risco pertinente e os princípios da ges‑
tão de risco se encontram alinhados com a missão e estratégia da INCM;

> Promover uma cultura de gestão de risco onde são privilegiadas medidas 
preventivas para assegurar o cumprimento de objetivos;

> Assegurar a consciencialização dos intervenientes através da identificação 
das funções e responsabilidades na Estrutura de Gestão de Riscos Corporativos 
e respetiva formação e sensibilização;

> Promover a partilha e o reúso da informação de risco nos diferentes con‑
textos da INCM através da definição de referenciais transversais à organização;

> Assegurar a conformidade do processo de gestão de risco com requisitos 
externos (normativos, legais, etc.) e internos.

Figura 15 
Evolução da avaliação 
de satisfação da INCM 2017

6.2.5. Gestão do Risco
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Em termos funcionais a gestão de riscos corporativos é representada da seguinte 
forma:
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No contexto da Gestão de Riscos Corporativos, o Conselho de Administração 
define a estratégia para a gestão de riscos aprovando o critério de risco em linha 
com a estratégia e missão da INCM.

O Comité de Gestão de Riscos Corporativos apoia o Conselho de Administração 
na estratégia de gestão de risco, sendo responsável pela aprovação e acompa‑
nhamento de todas as atividades relativas ao domínio, sendo coordenado pelo 
Chief Risk Officer (CRO), competindo‑lhe a supervisão das medidas decididas 
por este órgão.

O CRO é assim responsável pela implementação das atividades de Gestão de 
Risco Corporativo em estreita colaboração com as diversas unidades orgânicas 
(UO) da INCM, assegurando uma constante identificação, análise e avaliação 
dos riscos da organização. Está também encarregue de assegurar que a infor‑
mação de risco se encontra atualizada, consolidada, estruturada e devidamente 
comunicada para as partes interessadas. 

Por sua vez, a Direção de Auditoria Interna é responsável por avaliar o processo 
de gestão de riscos e priorizar os trabalhos no plano de auditoria com base nos 
riscos identificados. 

Os responsáveis pelas cadeias de valor (Owner E2) monitorizam e promovem a 
identificação de riscos relativos aos seus macroprocessos. A identificação, análi‑
se e avaliação dos riscos é responsabilidade dos Donos de Processo, auxiliados 
pelos Promotores — colaboradores nomeados pelos responsáveis das UO que 
têm a responsabilidade de apoiar na implementação do SIG. A identificação do 

Figura 16 
Funções da Gestão de Riscos 
Corporativos
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risco contempla ainda a identificação do Dono do Risco, responsável por assegu‑
rar a implementação dos controlos e monitorizar a eficácia dos mesmos. 

Em 2018, o processo de Gestão de Risco foi revisto de acordo com o novo nor‑
mativo ISO31000:2018 que define princípios e linhas de orientação para a 
gestão de risco nas organizações e de acordo com requisitos de norma ISO/
IEC27001:2013. As alterações introduzidas permitiram revogar o processo de 
gestão de riscos de segurança de informação assegurando assim uma metodolo‑
gia única de gestão de risco e consequentemente uma visão holística e coerente 
sobre todos os riscos da organização.
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O âmbito, contexto e critério consiste na definição do âmbito onde a gestão de ris‑
co será implementada. O âmbito pode ser definido através dos objetivos estraté‑
gicos e operacionais que se pretendem assegurar, dos processos e atividades que 
se pretendem controlar ou identificando os ativos que se pretendem preservar.

A identificação do risco consiste na identificação da causa e consequência do 
evento que caracteriza o risco. Adicionalmente, a identificação de risco contem‑
pla a identificação do Dono do Risco. 

A análise do risco mede os riscos anteriormente identificados com recurso às 
métricas de probabilidade e impacto. A análise de risco compreende ainda a ca‑
tegorização dos riscos identificados de acordo com o mapa de categorias defini‑
do anteriormente. A estimativa das métricas definidas é da responsabilidade dos 
Donos do Risco identificados na atividade anterior. A categorização de riscos é 
da responsabilidade do CRO.

A avaliação do risco consiste no processo de comparação dos resultados da aná‑
lise 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 combinação da pontuação de probabilidade e impacto de acordo com as esca‑
las definidas. A avaliação do risco consiste ainda na identificação dos controlos 

Figura 17 
Processo de Gestão de Risco 
Corporativo
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para os riscos não aceitáveis. Um controlo pode tratar‑se de um processo, políti‑
ca, dispositivo, prática ou outra ação que modifique o risco. 

O tratamento do risco consiste no planeamento e implementação dos controlos 
identificados na atividade anterior. A eficácia dos controlos deve ser verificada 
após a sua implementação. Se o controlo for ineficiente, então deve‑se identificar 
ações corretivas de forma a melhorar o controlo ou, caso se justifique, a imple‑
mentação de novos controlos.

A monitorização e revisão da gestão de riscos corporativos envolve a verificação, 
periódica ou idealmente contínua, da informação de risco aquando de mudanças 
de contexto interno ou externo.

Para garantir que as partes interessadas entendem e conseguem utilizar a infor‑
mação 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 ne‑
cessária, estruturada e apresentada de acordo com as preocupações e necessida‑
des do destinatário. 

Dados Estatísticos Estratégias de Tratamento

Data: 02‑05‑2018
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Dashboard de Relatório de Risco 
Corporativo 2018
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Em 2018, foi produzido e divulgado internamente o Relatório de Risco 
Corporativo 2018 que apresentou de forma estruturada toda a informação de 
risco da INCM da qual se destaca:

> O nível de risco global que se estima como «Baixo» (nível 2 numa escala de 
5 valores);

> A identificação de 254 riscos dos quais 42 são aceites, 2 são transferidos, 1 foi 
evitado e 208 foram selecionados para mitigação;

> Dos 208 riscos para mitigação, 148 (71%) encontram‑se já mitigados, ou seja, as 
ações de mitigação encontram‑se já implementadas;

> A identificação de 46 controlos que irão permitir mitigar os 60 (29%) riscos 
por tratar;

> Dos riscos identificados, 22,8% são riscos de segurança de informação. O in‑
dicador é justificável considerando a preocupação e o valor pela segurança da 
organização.

O relatório permitiu ainda identificar 12 medidas de melhoria que serviram de 
base para uma revisão da Framework de Gestão de Risco em sede de Comité de 
Gestão de Riscos Corporativos em novembro de 2018. À data do Comité encon‑
travam‑se por implementar 24 ações das 46 ações de mitigação, sendo que todas 
apresentavam plano de ação definido e sem atrasos significativos a considerar.

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 
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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 
instituídos. O Plano é monitorado anualmente, incorporando os resultados das 
auditorias efetuadas pela Direção de Auditoria Interna e, adicionalmente, os re‑
sultados da auscultação interna efetuada às diversas áreas da INCM.

A INCM desenvolve um conjunto de atividades cujo objetivo é criar valor para a 
Sociedade e que não podem ser desempenhadas nem avaliadas tendo por base 
critérios estritamente de natureza económico‑financeiros. No caso da INCM, a 
Responsabilidade Cultural Empresarial está integrada na própria atividade da 
empresa ao incorporar no seu próprio negócio atividades culturais, cujo foco não 
seja apenas o comércio de produtos ou serviços culturais artísticos.

Em 2018, a INCM continuou a cumpriu a sua missão de promoção da língua e 
da cultura portuguesas, assente num conjunto de iniciativas culturais de serviço 
público e cidadania, acompanhando as tendências de crescimento da responsa‑
bilidade social e cultural das empresas e instituições.

À semelhança de 2017, a INCM aprovou para 2018 na sua Agenda para a 
Sustentabilidade diferentes iniciativas de âmbito social, cultural e educacional, 
num valor global anual correspondente a cerca de 1% do seu volume de negócios. 
Programas especiais e doação de bens não estão incluídos neste valor. Dentro 
dos limites do orçamento disponibilizado pela empresa foram apoiadas as inicia‑
tivas que mereceram melhor avaliação, de acordo com um conjunto de critérios 
previamente definidos.

Um dos princípios subjacentes nestas atividades é dar uma especial atenção às 
camadas da população mais vulneráveis, como dos cidadãos com necessidades 
especiais, os mais idosos e os mais jovens. 

O foco em determinadas áreas de intervenção tende a ser permanente, de forma 
a permitir a identificação da INCM com determinadas causas, contribuindo as‑
sim para a consolidação da reputação positiva da empresa junto da sociedade.

A escolha das áreas de intervenção e dos projetos a apoiar encontram‑se na in‑
terceção entre a missão da empresa, os seus valores e os eixos estratégicos sobre 
os quais fundamenta a sua atividade.

6.3. Valor para 
a Sociedade

Figura 19 
Áreas de Intervenção
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Áreas de Intervenção

1. Editar as obras essenciais à cultura e língua portuguesas
2. Manter o Museu Casa da Moeda, Arquivo Histórico e Biblioteca
3 . Apoiar causas com moedas e medalhas
4. Apoiar iniciativas de incentivo às artes e à literatura
5. Divulgar a língua e obras da cultura portuguesas
6. Prémio Nacional de Ouriversaria
7. Apoiar iniciativas de incentivo à língua portuguesa em países da CPLP e outros países 
estratégicos
8. Doar livros a biliotecas e escolas
9. Comemorar os 250 anos da Impressão Régia
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O Museu Casa da Moeda é um projeto de museologia digital, com todas as va‑
lências de um museu físico, onde se apresenta o vasto acervo da instituição, com 
uma coleção permanente, exposições temporárias, serviço educativo, loja, edi‑
ções próprias e parcerias com outras instituições museológicas na criação de 
exposições.

O Museu Casa da Moeda pretende preservar o valioso património da coleção de 
moedas e medalhas da INCM, facilitar a investigação académica, prestar apoio 
aos colecionadores e apreciadores do universo numismático e divulgar ao pú‑
blico em geral a moeda enquanto objeto que marca a nossa história, cultura e 
civilizações.

O Museu Casa da Moeda, no seu segundo ano de vida desde que assumiu a sua 
versão digital, contou com 15.400 visitantes e produziu e permitiu o acesso a 
novos conteúdos tendo em conta os seus diferentes públicos: o público genérico, 
os especialistas e académicos e o público infantojuvenil. 

Ao longo de 2018, foram disponibilizados novos conteúdos, nomeadamente o 
n.º  1 da Revista M, 6 vídeos temáticos, 75 notícias, 11 jogos, uma exposição pró‑
pria e duas em parceria, entre outras iniciativas, artigos e edições.

O Museu reforçou a sua estratégia de divulgação digital, o que lhe permitiu atin‑
gir 11.282 seguidores nas redes sociais (8.768 no facebook, 202 no twitter e 2312 
no Instagram). 

O Museu é membro do ICOM (The International Council of Museums) e da 
FIDEM (International Art Medal Federation).

6.3.1. Museu e biblioteca 
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A atividade da INCM na área cultural teve em 2018 uma grande abrangência 
quer territorial quer de áreas de atuação, com participação direta em cerca de 130 
iniciativas culturais ao longo do ano, dentro e fora de portas.

O Museu, Arquivo Histórico e Biblioteca participaram através da cedência do 
seu acervo museológico, documental e bibliográfico em diversas exposições ao 
longo do ano em colaboração com parceiros institucionais e culturais, consoli‑
dando assim o seu contributo para a sociedade.

Exposições 2018

Coleção de selos D. Luís I — fita direita e fita curva: exposição organizada pela 
Fundação Portuguesa das Comunicações (FPC) e pelos Correios de Portugal 
no âmbito das comemorações do Dia Mundial dos Correios. Foram cedidos 26 
cunhos de selos D. Luís I, punções e matrizes. A exposição foi inaugurada no 
edifício sede da FPC a 9 de outubro de 2017 e esteve patente até ao dia 20 de 
maio de 2018.

Letra perfeita e clara — 550 anos da morte de Gutenberg: exposição organi‑
zada pela Biblioteca Nacional de Portugal onde esteve exposto o Mostruário de 
tipos gótico que forma a palavra escola. A exposição decorreu entre os dias 20 
de março e 10 de junho de 2018.

Desenhar a Moeda — o Mar: exposição organizada pela INCM em parceria com 
a Câmara Municipal de Aveiro/Galeria Morgados da Pedricosa. Estiveram expos‑
tas 44 moedas das séries comemorativas do 5.º Centenário dos Descobrimentos 
Portugueses entre os dias 14 de junho e 8 de julho de 2018.

Sob a Chama da Lucerna — Francisco de Holanda, entre textos e imagens: 
exposição organizada pela Biblioteca Nacional de Portugal onde foram cedidas 
4 moedas da época de D. João III. A exposição inaugurou a 15 de novembro de 
2018 e estará patente até ao dia 16 de fevereiro de 2019.

O valor da Confiança no Dinheiro: exposição organizada pelo Banco de 
Portugal/Museu do Dinheiro onde estão expostos um livro do Código Penal e 
um documento de Análise de Moedas. Esta exposição inaugurou no dia 28 de 
novembro de 2018 e estará patente na Igreja de S. Julião até ao dia 23 de feve‑
reiro de 2019.

De Lisboa a Goa — Moedas do Império Português na Ásia (sécu‑
los XVI‑XVIII): exposição organizada pela INCM para a participação no 
Colóquio Franco‑Português que decorreu na Fundação Oriente em novembro de 
2017, manteve‑se patente no átrio da CM a exposição de 164 moedas físicas e em 
formato digital no MCM.
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Exposição no Museu do Dinheiro: manteve‑se o empréstimo de 15 peças do 
acervo do MCM que se encontram na exposição permanente do Museu do 
Dinheiro (núcleos 5 e 6) no âmbito da assinatura de um protocolo de colabora‑
ção entre a INCM e o Banco de Portugal.

Comemorações do Cinquentenário do Código Civil Português de 1966: man‑
teve‑se o empréstimo de duas medalhas comemorativas do Novo Código Civil 
1966, que estiveram patentes no Espaço Justiça, na Praça do Comércio. As peças 
estiveram em exposição itinerante realizada pelo Ministério da Justiça nos diver‑
sos tribunais e localidades do país.

Exposição Guardadores de Memória — Hoje: exposição integrada no ci‑
clo expositivo de 2018 do Museu Municipal de Óbidos, subordinado ao tema 
Património e Cultura. Para além de objetos de grande interesse histórico, que 
ajudam a contar a história do concelho, esta exposição mostra também um con‑
junto de vídeos produzidos pelo Museu Casa da Moeda para divulgação do seu 
acervo numismático e medalhístico.

Exposição permanente de moedas e medalhas continua patente no salão no‑
bre do edifício da Casa da Moeda.

Comemorar os 250 anos da Impressão Régia

Exposição IMPREMERE

IMPRIMERE: Arte e Processo nos 250 anos da Imprensa Nacional 

Assinalaram‑se os 250 anos da Imprensa Nacional através da mostra de máqui‑
nas, peças, documentação, bibliografia e diferentes técnicas relacionadas com as 
artes gráficas. 

Exposição organizada pela INCM em parceria com a ESAD — idea, Investigação 
em Design e Arte e a Câmara Municipal de Matosinhos. 

Teve lugar na Casa do Design em Matosinhos e contou com cerca de 5000 visi‑
tantes e o reconhecimento do meio académico, dos designers e do meio artístico.

A exposição decorreu entre os dias 10 de maio de 2018 e 5 de janeiro de 2019 
(prolongamento).

Paralelamente à exposição foram editados um catálogo e a moeda comemorativa 
dos 250 anos, bem como um selo comemorativo emitido pelos CTT. 
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O reforço da aposta noutras disciplinas culturais para além da museologia e ex‑
posições, como a música, o teatro e as conferências permitiu um alargamento 
dos públicos e a sua diversificação. 

A Biblioteca da Imprensa Nacional contou com cerca de 1950 pessoas nas diver‑
sas iniciativas e com cerca de 1100 leitores/utilizadores que consultaram livros 
e publicações. 

Além das atividades da INCM, a Biblioteca foi palco de outras iniciativas em regi‑
me de cedência de espaço, realizadas por outras entidades como o IEFP, a Junta 
de Freguesia de Santo António ou o IV Congresso 1ª República e Republicanismo 
da Universidade Nova.

Destaque para a participação da INCM em mais uma edição do Open House 
Lisboa, iniciativa internacional que tem lugar em várias cidades marcadas pela 
excelência da sua arquitetura. Cerca de 300 pessoas tiveram oportunidade de 
visitar as instalações da Imprensa Nacional e da Casa da Moeda e de ficar a co‑
nhecer o património de arquitetura destes espaços classificados.

Destaque ainda para o acolhimento do ciclo de conferências do Seminário 
Permanente de Estudos Globais, em parceria com a Universidade Aberta e em 
associação com a Université Paris 2 Panthéon‑Assas e a École des Hautes Études 
en Sciences Sociales de Paris, no âmbito da Cátedra Infante Dom Henrique para 
os Estudos Insulares Atlânticos e a Globalização (CIDH/UAb). Em 2018 contou 
com 14 seminários que decorreram na Biblioteca da Imprensa Nacional e em live 
streaming através do site da Universidade Aberta.

Em 2018 consolidou‑se a aposta na programação musical com a Temporada 
de Música de Câmara e 6 concertos da Orquestra Metropolitana de Lisboa na 
Biblioteca da Imprensa Nacional, a Festa do jazz nas oficinas e os 2 concertos de 
jazz no Mercado do Livro no Príncipe Real.

Os Artistas Unidos continuaram a dar voz à poesia na Biblioteca da Imprensa 
Nacional, através do ciclo Voz dos Poetas com coordenação de Jorge Silva Melo, 
que contou com 5 apresentações.

O livro Aníbal Milhais — Um Herói Chamado Milhões da coleção «Grandes Vidas 
Portuguesas» foi adaptado para teatro e esteve em cena em Montemor‑o‑Velho.

A cobertura das iniciativas culturais teve uma grande repercussão na imprensa, 
contando com cerca de 600 referências da INCM nos meios de comunicação social. 

A atividade cultural da INCM realizou‑se também fruto das parcerias que 
tem desenvolvido com outros agentes culturais e institucionais, criando 

6.3.2. Parcerias 
e apoio a atividades 
culturais e artísticas
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sinergias e permitindo atividades nas instalações da INCM ou dos vários par‑
ceiros: Biblioteca Nacional, Fundação Calouste Gulbenkian, Museu Nacional 
de Arte Antiga, Museu Nacional de Arqueologia, Museu Municipal de Óbidos, 
Museu do Dinheiro, DGPC, Assembleia da República, Procuradoria‑Geral da 
República, Ministério das Finanças, Associação Cabo‑Verdiana, Universidade de 
Coimbra, Universidade Aberta, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
ESAD — Escola Superior de Artes e Design de Matosinhos, Câmara Municipal 
de Angra do Heroísmo, entre outros.

A maior atividade cultural centrou‑se, obviamente, no setor editorial com 96 
livros publicados em 2018, sendo 61 do plano editorial, 11 edições jurídicas e 
24  projetos desenvolvidos para clientes. Venderam‑se 199.297 livros, 44.000 
foram vendidos em livrarias e os restantes foram edições desenvolvidas em par‑
ceria e/ou para outras entidades.

Paralelamente a trabalho de edição desenvolveram‑se apresentações, conversas, 
leituras, oficinas e outras atividades no âmbito do livro. 

O reforço da aposta no segmento infantojuvenil foi reconhecido com mais 13 
novos títulos no Plano Nacional de Leitura, que conta já no total com 42 títulos 
editados pela empresa. 

O Clube de Leitura orientado por Gonçalo M. Tavares contou com uma enorme 
adesão, estando o grupo com lotação esgotada. No decorrer do ano reuniram‑se 
11 vezes na Biblioteca da Imprensa Nacional.

O Prelo, blogue editorial e literário da Imprensa Nacional, publicou 214 notícias e 
artigos em 2018 e cresceu 53 % nas páginas visualizadas, terminando o ano com 
14.511 visitantes e 121.642 páginas visualizadas. No facebook tem 7926 seguido‑
res, o que mostra o crescimento significativo nesta área.

Em 2018, a INCM realizou 8 conferências, apresentações e aulas dedicadas à edi‑
ção, nomeadamente na Conferência da Língua Portuguesa nos 130 anos do JN 
no Porto; na apresentação «Edição de serviço público» no festival Morabeza em 
Cabo Verde e na Feira do Livro de Guadalajara; na apresentação «O Processo da 
Série Ph.» no INP, na feira de livros de fotografia de Lisboa e no Mês da Fotografia 
do Barreiro.

O Mercado do Livro França Borges, no Príncipe Real, uma organização da INCM, 
teve 2 edições em 2018 e contou com a participação de 15 autores e músicos, que 
incluíram: 4 apresentações de livros, conversas e debates, 2 oficinas de ilustra‑
ção, 2 concertos de jazz e 12 editores e livreiros.

6.3.3. Editar, divulgar 
e apoiar atividades de 
incentivo à cultura, à 
literatura e à língua 
portuguesa
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A INCM marcou também presença em iniciativas, como o Bairro das Artes, a 
Festa do Livro em Belém ou a Observanatura, em Setúbal. 

Participou nas Feiras do Livro de Lisboa, Porto e Coimbra, atividades de cariz 
comercial, mas com grande afinidade de públicos e um fator decisivo de divul‑
gação da atividade editorial. Em Coimbra destacam‑se também as 33 oficinas de 
escrita realizadas em diversas escolas e associações locais. 

A INCM realizou uma oficina de incentivo à leitura e escrita criativa na 
Comunidade de Inserção Renascer, em Coimbra, que acolhe mulheres em situa‑
ção de vulnerabilidade social.

O livro Princesas de Portugal, Rainhas da Europa foi o ponto de partida para 
esta atividade, que contribuiu para descobrir e cultivar talentos, desenvolver a 
capacidade de trabalho individual e em grupo e, ao mesmo tempo, estimular a 
autoestima. 

A INCM no seu plano editorial de 2018 considerou as comemorações dos 70 
Anos da Declaração dos Direitos Humanos e dos 40 anos da adesão de Portugal 
à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, preparando uma edição destina‑
da ao público infantojuvenil e editando ensaio sobre a mesma temática.

A INCM é, desde 2017, uma Empresa Promotora da Língua Portuguesa (EPLP), 
o que dá mais visibilidade e materialidade a um eixo essencial da INCM na di‑
vulgação da cultura e língua portuguesas e reforça a aposta na internacionaliza‑
ção. O programa EPLP do Camões — Instituto da Cooperação e da Língua, I. P., 
visa promover a língua portuguesa no estrangeiro através de bolsas de estudo e 
investigação. 

A dimensão internacional da aposta na cultura literária ficou marcada pela par‑
ticipação da INCM em feiras de referência, pelos Prémios Literários atribuídos 
e Prémios Editoriais recebidos. Estas presenças e outras iniciativas contribuíram 
para a divulgação da atividade editorial, com destaque para: 

> Feira Internacional do Livro de Guadalajara, em que Portugal foi o convidado 
de honra; 

«Nem todas as princesas usam 
coroa»
26 novembro 2018 | Oficina de in‑
centivo à leitura e escrita criativa

6.3.4. Divulgação 
internacional da 
língua e obras da 
cultura portuguesa 
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> Feira do Livro de Frankfurt; 

> Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha; 

> Apresentação de Loulé, Territórios, Memórias, Identidades em Mérida; 

> Apresentação do Prémio Literário Eugénio Lisboa em Moçambique;

> Participação no Festival Morabeza em Cabo Verde, onde se assinou um proto‑
colo para a doação de 26.000 livros às bibliotecas do país.

A atribuição dos Prémios Literários em 2018 permitiu a receção de centenas 
de candidaturas oriundas de Portugal, Brasil, Cabo Verde e Moçambique, contri‑
buindo deste modo para a promoção da língua portuguesa no mundo.

Vencedores dos Prémios Literários INCM 2018

4ª Edição | Poesia inédita em língua portuguesa

Luís Manuel Tavares, 

Escritor cabo‑verdiano

Instruções para Uso Posterior ao Naufrágio

2ª Edição | Prosa inédita em Moçambique

Aurélio Furdela, 

Escritor moçambicano

Saga d’Ouro

1ª Edição | Prosa inédita em Cabo Verde

Olavo Delgado Correia,

Escritor cabo‑verdiano

Beato Sabino
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 As edições com a chancela da Imprensa Nacional receberam em 2018 os pré‑
mios seguintes: o livro Estrada Nacional de Rui Lage venceu o prémio Ruy Belo 
de poesia, o Lince‑Ibérico ganhou o prémio de ilustração da Amadora BD e o 
livro Alexandre Serpa Pinto — O Sonhador da África Perdida foi selecionado para 
a exposição de Bologna Children’s Book Fair e nomeado para a Amadora BD.

O Prémio Nacional de Ourivesaria Elói Viana tem como objetivo distinguir o 
espírito de iniciativa e projetos inovadores a despontar na área da joalharia e 
ourivesaria. A competição foi organizada pela INCM, pela Câmara Municipal 
de Gondomar e pela ANJE — Associação Nacional de Jovens Empresários. Os 
prémios no montante total de 20 mil euros.

De referir ainda que ao longo de 2018 as Contrastarias da INCM marcaram pre‑
sença regular em feiras internacionais no âmbito do trabalho que desenvolve, 
como, por exemplo, na 29.ª edição da Portojóia — Feira Internacional de Joalharia, 
Ourivesaria e Relojoaria, que teve lugar na EXPONOR, em Matosinhos. 

«Uma Moeda Uma Causa»

A emissão de uma série de moedas com o título genérico «Uma Moeda Uma 
Causa» é uma iniciativa que pretende associar a numismática à luta pela afirma‑
ção de valores de solidariedade social e apoiar financeiramente entidades que 
se distinguem particularmente neste domínio, sendo mais um exemplo da forma 
como a INCM procura intervir de forma responsável na sociedade. 

Edições INCM premiadas 
e nomeadas em 2018

6.3.5. Prémio Nacional 
da Ourivesaria 

6.3.6. Apoiar causas 
com moedas e medalhas
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Em 2018, a causa centrou‑se na Proteção da Natureza através de duas moedas 
que chamam a atenção para espécies vegetais e animais ameaçadas de extinção 
(colaboração com Instituto de Conservação de Natureza e Florestas).

Concurso «Desenhar a Moeda»

Destaque para a 2.ª edição do concurso «Desenhar a Moeda», promovido 
pela Imprensa Nacional‑Casa da Moeda (INCM), em parceria com a Câmara 
Municipal de Aveiro (CMA), que tem como objetivo sensibilizar o universo esco‑
lar para a riqueza cultural, patrimonial e artística da moeda. Mais de 800 alunos, 
do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, de 7 agrupamentos de escolas do município 
de Aveiro, participaram neste concurso, subordinado ao tema «O Mar». O dese‑
nho vencedor é cunhado numa moeda de coleção (com valor facial de 5 euros) 

Moeda espécie vegetal 
ameaçada — O trevo de quatro 
Folhas

Moeda espécie animal 
ameaçada — A águia imperial
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a integrar o Plano de Moedas Comemorativas da INCM para 2019. No âmbito 
desta iniciativa a INCM e a Câmara Municipal de Aveiro realizaram a exposição 
«Desenhar a Moeda — O Mar», em Aveiro (acima referida).

Para além do apoio a novos valores da cultura e da literatura portuguesa com a 
edição das suas obras, colaborando frequentemente com inúmeras organizações 
no financiamento de edições e patrocinando prémios literários, ou outras inicia‑
tivas já referidas, a responsabilidade social da INCM está igualmente presente no 
apoio regular a bibliotecas, universidades e centros de competência, nacionais e 
internacionais, com a oferta regular das edições INCM. Por exemplo, por ocasião 
da presença da INCM no Festival Morabeza em Cabo Verde, foi assinado um 
protocolo para a doação de 26.000 livros às bibliotecas do país.

O desenho vencedor da Aluna 
Ísis Martins da Escola Básica 
João Afonso do Agrupamento de 
Escolas de Aveiro

Exposição Desenhar a Moeda 
2018 — «O Mar»

6.3.7. Doação de livros 
a bibliotecas e escolas 
e apoio a causas sociais
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No âmbito da sua atividade, a INCM colabora, sempre que possível, com entida‑
des de solidariedade social, através da doação de fundos ou de produtos, sendo 
de destacar a parceria com a CAIS — Associação de Solidariedade Social, insti‑
tuição com a qual temos vindo a contribuir regularmente com a oferta de cartões 
produzidos internamente. Em 2018, no âmbito dos relatórios de satisfação, para 
apelar à participação nos inquéritos, foi atribuído um donativo de 0,25€ por cada 
inquérito respondido.

Certificada pelo referencial NP 4427 desde 2011, a INCM orgulha‑se de aplicar 
as melhores práticas de gestão de recursos humanos. Apesar de alguns cons‑
trangimentos inerentes ao facto de pertencer ao Setor Empresarial do Estado, a 
empresa tem procurado assegurar o bem‑estar, motivação e satisfação dos seus 
colaboradores através dos salários e benefícios praticados, do equilíbrio entre a 
vida pessoal e profissional e das oportunidades de carreira proporcionadas.

A totalidade dos colaboradores encontra‑se abrangida pelo Acordo de Empresa 
(AE) celebrado entre a INCM e as organizações sindicais representativas. No 
final de 2018 o número de colaboradores sindicalizados era de 43%, o que repre‑
senta uma descida de 5 pontos percentuais, acentuando a tendência decrescente 
verificada nos últimos anos. 

Nos pontos que se seguem, serão descritas as principais atividades e as inicia‑
tivas mais relevantes da INCM, referentes ao ano 2018, no âmbito dos tópicos 
materiais identificados no eixo estratégico «Valor para o Colaborador».

A INCM encara o desenvolvimento dos seus colaboradores de uma forma inte‑
grada e abrangente, avaliando o seu progresso através de diversos fatores, dos 
quais irá procurar dar conta nos pontos que se seguem.

No final de 2018 a INCM contava com um total de 713 colaboradores (2), todos 
maiores de 18 anos, o que representa um aumento de 6% em relação ao ano 
anterior. De assinalar que, do total apresentado, mais de 90% dos colaboradores 
apresenta um vínculo laboral permanente com a empresa.

6.4. Valor para 
o Colaborador

6.4.1. Desenvolvimento 
dos Colaboradores

6.4.1.1. Caracterização 
dos Colaboradores

(2) Inclui Ativos e Estagiários.
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% Antes e após de tratamento

Nível de Risco Nível de Risco Residual

Antes do Tratamento Depois do Tratamento

25 % 37 %
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Áreas de Intervenção

1. Editar as obras essenciais à cultura e língua portuguesas
2. Manter o Museu Casa da Moeda, Arquivo Histórico e Biblioteca
3 . Apoiar causas com moedas e medalhas
4. Apoiar iniciativas de incentivo às artes e à literatura
5. Divulgar a língua e obras da cultura portuguesas
6. Prémio Nacional de Ouriversaria
7. Apoiar iniciativas de incentivo à língua portuguesa em países da CPLP e outros países 
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Os novos colaboradores têm vindo a ser integrados, essencialmente, em projetos 
que exigiam competências não existentes na INCM e em áreas fundamentais, 
onde o conhecimento é um fator diferenciador.

O rácio entre homens e mulheres tem‑se mantido praticamente inalterado ao longo 
dos últimos anos. No final de 2018, 54% dos colaboradores da INCM eram homens.

No que diz respeito à distribuição geográfica, as operações localizadas em Lisboa 
continuam a concentrar a esmagadora maioria dos recursos humanos da empre‑
sa, representando 90% do total.
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Foi igualmente em Lisboa que se concentraram 90% dos 30 estágios e a tota‑
lidade dos 24 contratos a termo existentes. Em 2018 não se registou qualquer 
relação laboral em part‑time.

Figura 20 
Evolução do vínculo laboral, 
por género

Figura 21 
Repartição por género 
dos colaboradores
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A maioria dos colaboradores, 69% do total, continua a pertencer à faixa etária dos 
30 aos 50 anos, mas o número de colaboradores com menos de 30 anos de idade 
registou um aumento significativo, representando agora 7% do total. 

No que diz respeito às habilitações literárias e relativamente aos dados do ano 
transato, nota‑se um aumento percentual dos colaboradores com o ensino supe‑
rior, os quais representam já 29% do total.
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Em 2018 manteve‑se a forte aposta no desenvolvimento de competências dos 
colaboradores, tendo sido realizadas cerca de 23.000 horas de formação e quali‑
ficação. Este valor significa um aumento de quase 5.000 horas relativamente ao 
ano anterior. Este acréscimo resulta do alargamento da oferta formativa através 
da plataforma de e‑learning da INCM, com a inclusão de novos cursos, assim 
como da continuidade da aposta em ações de formação técnicas.

Figura 22 
Repartição dos colaboradores 
por habilitações literárias

Figura 23 
Repartição dos colaboradores 
por faixa etária

6.4.1.2 Formação 
e Avaliação
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Média de horas de formação 2016 2017 2018

Técnicos Homens 17 26 28

Mulheres 30 31 44

Produção e Vendas Homens 8 19 22

Mulheres 13 31 32

Administrativos e apoio Homens 14 19 29

Mulheres 23 33 28

Chefia Homens 34 31 46

Mulheres 30 50 46

TOTAL Homens 14 22 28

Mulheres 21 34 35

A evolução nas carreiras profissionais, com patamares e condições de progres‑
são estabelecidas no Acordo de Empresa, esteve suspensa entre 2011 e 2017, por 
força da Lei do Orçamento de Estado.

Em 2018 entrou em pleno funcionamento o novo modelo de avaliação de desem‑
penho da INCM, com a contratualização individual dos objetivos e competências 
a prosseguir e desenvolver, após a consolidação da formação de avaliadores. 

No decorrer do ano foram ainda concretizadas melhorias às sessões de acolhi‑
mento 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 
empresa.

A grande aposta da INCM na área de Segurança e Saúde no Trabalho continua 
a ser a promoção de uma cultura de segurança, sendo esta a melhor forma de 
alcançar uma 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 da‑
das 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.

Quadro 13 
Média de horas de formação por 
categoria profissional e género

6.4.1.3. Saúde e 
Segurança no Trabalho
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Operações Lisboa Outras Operações 2018 2017 2016

Homens Mulheres Homens Mulheres Total Total Total

N.º de acidentes de trabalho (AT) 28 6 1 0 35 43 41

N.º de dias perdidos com AT 427 26 5 0 458 564 660

N.º de doenças profissionais 0 0 0 0 0 3 2

N.º de óbitos 0 0 0 0 0 0 0

Taxa de absentismo (1) 6,30% 6,10% 3,71% 9,38% 6,28% 5,75% 6,00%

Taxa de frequência (2) 51 14 24 0 33 42 40

Taxa de gravidade (3) 782 63 122 0 436 552 659

(1) 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 = (N.º acidentes com baixa / N.º horas efetivamente trabalhadas) x 1.000.000
(3) Taxa de Gravidade = (N.º dias perdidos / N.º horas efetivamente trabalhadas) x 1.000.000

A INCM possui ainda um subsistema complementar de saúde, privilegiando a 
vertente preventiva, através da educação para a saúde e de campanhas específi‑
cas, como é o caso da vacinação contra a gripe sazonal. 

À semelhança de anos anteriores, em maio realizou‑se 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.

Querendo promover a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional, a 
INCM tem vindo a colocar diversos benefícios à disposição de todos os colabo‑
radores com vínculo permanente com a empresa, dos quais se destacam:

> Protocolos com entidades que permitem a aquisição de bens e serviços em con‑
dições preferenciais de atendimento e de preço destinados aos colaboradores e 
seus familiares;

> Disponibilização de refeições nos refeitórios da empresa — em 2018 foram ser‑
vidas perto de 145 mil refeições;

> Realização de programas de ocupação de tempos livres (OTL) nas férias letivas 
de verão para os descendentes dos colaboradores e que continuaram a consti‑
tuir‑se como uma alternativa fiável e económica — em 2018 participaram nesta 
iniciativa 147 crianças;

Quadro 14 
Principais indicadores 
de sinistralidade

6.4.1.4. Benefícios
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> Atribuição de subsídio destinado a apoiar a aquisição de livros escolares dos 
descendentes — em 2018 foram concedidos 415 subsídios.

A INCM continuou a dar destaque a uma ocasião importante na vida dos seus 
colaboradores: o nascimento dos filhos. Para assinalar esse momento a empresa 
ofereceu 9 Kit Bebé aos colaboradores que foram pais.

O princípio da igualdade está consagrado nos valores da INCM, no Código de 
Ética, no Plano de Igualdade de Género e na Política de Recursos Humanos da 
empresa. 

Na gestão diária dos seus recursos humanos a empresa não pratica qualquer 
ato discriminatório. O processo de recrutamento e seleção, interno ou externo, 
é realizado de forma transparente e respeitando princípios não discriminatórios. 
Toda a informação encontra‑se tratada por género, de acordo com a legislação 
em vigor.

O Código de Ética da INCM prevê um conjunto de regras e normas de conduta 
que derivam diretamente da sua missão, valores e visão, incluindo igualmente as 
disposições legais relativas à proibição da discriminação e do assédio, constan‑
tes da Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto.

Ao Comité de Ética compete estabelecer os procedimentos respeitantes às ques‑
tões de ética da INCM, bem como a articulação dos órgãos competentes nesta 
matéria.

O Código de Ética, bem como o Regulamento do Comité de Ética, que iniciou fun‑
ções em 2011, está acessível em: https://www.incm.pt/portal/incm_codetica.jsp.

A assinatura da Carta Portuguesa para a Diversidade, em 2016, é representativa 
da intenção da INCM em evoluir e promover ativamente o potencial da diversi‑
dade, de acordo com os seus recursos e possibilidades, com o objetivo último de 
ser uma organização mais inclusiva, mais diversa e mais competitiva. 

A INCM assinou igualmente o acordo de renovação de compromissos no âmbito 
do IGEN — Fórum Empresas para Igualdade de Género, numa sessão pública 
que teve lugar na Gare Marítima de Alcântara.

Estas duas iniciativas, e outras nas quais a INCM tem participado, têm permitido 
uma evolução positiva na temática da igualdade de género.

6.4.2. Igualdade 
e Diversidade
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Não existe, em nenhuma categoria profissional, qualquer diferenciação salarial 
entre mulheres e homens(3). As diferenças existentes são decorrentes da antigui‑
dade dos colaboradores e das bandas salariais praticadas, levando a níveis remu‑
neratórios diferenciados. A massa salarial que serve de base para o cálculo das 
médias e rácios apresentados abaixo levou em consideração toda a remuneração 
recebida pelos colaboradores.

Categorias profissionais Mulheres
Média da 

remuneração 
recebida

Homens
Média da 

remuneração 
recebida

Rácio

Chefias 2 970€ 3 074€ 0,97

Técnicos 2 161€ 2 132€ 1,01

Produção e Vendas 1 325€ 1 348€ 0,98

Administrativos e Apoio 1 364€ 1 321€ 1,03

Uma boa gestão dos recursos naturais é fundamental para qualquer empresa, não 
só pelas óbvias preocupações de índole ambiental mas também como forma de as‑
segurar o seu crescimento económico e maximizar a sua rendibilidade. Ciente da 
necessidade dessa boa gestão a INCM avançou, em 2008, para a certificação do 
seu sistema de gestão ambiental pela norma ISO 14001. A regular monitorização 
e comunicação dos descritores ambientais mais relevantes tem permitido à em‑
presa envolver e corresponsabilizar os seus colaboradores nesta gestão ambiental, 
bem como fornecer à administração a informação necessária à tomada de decisão.

O princípio da precaução, parte integrante da «Declaração do Rio sobre Ambiente 
e Desenvolvimento», faz igualmente parte do processo de análise e decisão da 
empresa. Esta precaução deve ser ajustada às capacidades de cada organização, 
permitindo fazer face a ameaças de danos ambientais graves ou irreversíveis, 
sem no entanto representar um esforço financeiro incomportável.

Figura 24 
Repartição dos órgãos de 
governação e categorias 
profissionais por género

(3) A todos os colaboradores 
se aplicou a proibição de 
valorizações remunerató‑
rias, nos termos do artigo 
38.º da Lei 82‑B/2014, pror‑
rogada para 2017 pelo arti‑
go 19º da Lei n.º 42/2016, 
de 28 de dezembro.

Quadro 15 
Remuneração por categoria 
profissional e género

6.5. Valor para o Ambiente
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Ao eixo estratégico «Valor para o Ambiente» corresponde apenas um tópico ma‑
terial — Eficiência Ambiental — do qual se irá dar conta do desempenho e prin‑
cipais iniciativas desenvolvidas pela INCM, através dos descritores ambientais 
mais relevantes. 

 O gás natural é usado exclusivamente nos refeitórios e balneários dos edifícios 
da Casa da Moeda e da Imprensa Nacional, enquanto o gasóleo é utilizado na 
frota da INCM.

A eletricidade, que representa a maior fatia do consumo energético da INCM, é 
utilizada nas diversas unidades produtivas da empresa, assim como na ilumina‑
ção e climatização das diversas instalações da empresa.

No consumo de energia elétrica reportado encontram‑se em falta faturas de ins‑
talações de menor dimensão, tais como as lojas, sabendo‑se que os dados conta‑
bilizados representam cerca de 99% do total.
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Em 2018, verificou‑se um aumento de 2% no consumo energético, mas uma re‑
dução de 8,7% na intensidade energética, denotando uma maior eficiência por 
parte da INCM e melhor aproveitamento da capacidade instalada. Esta diminui‑
ção da intensidade energética permitiu à INCM retomar a trajetória de redução 
verificada até 2016.

De entre as medidas de eficiência energética implementadas destaca‑se a substi‑
tuição da iluminação da Casa da Moeda por tecnologia LED. 

6.5.1. Eficiência Ambiental 

6.5.2. Energia
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De salientar que o cálculo da intensidade energética apenas teve em conta os 
consumos de energia elétrica. Os outros consumos energéticos apresentaram 
comportamentos distintos, tendo‑se verificado uma redução de 7% no de gás na‑
tural e um aumento de 6% no gasóleo.

A INCM monitoriza e acompanha as emissões de gases de efeito de estufa (GEE), 
substâncias que empobrecem a camada de ozono e outras emissões atmosféricas 
relevantes.

No caso dos GEE, as emissões são classificadas de acordo com as seguintes 
categorias:

• Âmbito 1 | Emissões diretas provenientes de operações próprias ou controladas 
pela INCM (ex.: emissões da frota automóvel)

• Âmbito 2 | Emissões indiretas resultantes da energia adquirida para utilização 
nas operações próprias ou controladas pela INCM (ex.: consumo de eletricidade)

• Âmbito 3 | Outras emissões indiretas — não incluídas no Âmbito 2 — que 
ocorram fora da INCM, incluindo emissões a montante e a jusante (ex.: aquisição 
de bens e serviços, viagens de negócios, etc.)

No que diz respeito às emissões de Âmbito 3, está a ser melhorado o processo de 
recolha da informação para contabilização das viagens/deslocações de serviço 

6.5.3. Emissões
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que não tenham feito uso da frota interna, bem como a energia consumida por 
fornecedores no desenvolvimento de atividades relacionadas com a INCM.

O valor das emissões totais de GEE subiu 2%, em linha com o aumento do con‑
sumo de energia verificado. 

O aumento do consumo de energia e, consequentemente, das emissões de CO2 
devem‑se sobretudo ao aumento de produção verificado em várias unidades de 
negócio da INCM.
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Embora existam equipamentos com substâncias que empobrecem a camada de 
ozono, as quantidades dos mesmos não são significativas, nem estão relaciona‑
das com o processo de fabrico. A deteção de eventuais fugas foi efetuada de 
acordo com o planeamento interno previsto, mas não justificam a apresentação 
de dados quantitativos.

A INCM monitoriza igualmente as restantes emissões gasosas, sendo os res‑
petivos relatórios submetidos à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo, de acordo com as obrigações legais aplicáveis.

A INCM consome água exclusivamente da rede pública, tendo sido responsável 
por um consumo global de 22.033 m3. Este valor representa uma diminuição de 
6% face a 2017, ano que ficou marcado por uma rotura subterrânea no edifício da 
Casa da Moeda e a utilização indevida de água no armazém de Sacavém.

6.5.4. Água
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Em 2018 a INCM continuou a apostar na monitorização e sensibilização das 
áreas onde o consumo é, por regra, muito elevado, nomeadamente nos refeitórios 
dos edifícios da Casa da Moeda e da Imprensa Nacional.

De realçar que na INCM existem processos industriais onde se procede à reuti‑
lização de água. Não é no entanto possível quantificar, de forma rigorosa, a per‑
centagem de água reciclada utilizada.

Os efluentes da empresa são descarregados nos coletores municipais, existindo, 
em Lisboa, para edifícios da Casa da Moeda e Imprensa Nacional, uma moni‑
torização anual, de acordo com o edital da Câmara Municipal de Lisboa (edital 
n.º 156/91). Para os restantes edifícios, administrativos e ou de serviços, não exis‑
te nenhuma imposição ao nível da monitorização.

A diversidade de áreas de negócio da INCM tem reflexo direto na quantidade de 
matérias‑primas utilizadas pela empresa, com cerca de um milhar de referências, 
agrupadas em 28 subfamílias. Para facilidade de análise, estas subfamílias foram 
agrupadas em 5 grandes categorias de matérias‑primas.

6.5.5. Matérias‑Primas
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Em 2018, foram utilizadas 1 583 t(4) de matérias‑primas, representando uma di‑
minuição de quase 32% em relação ao ano anterior. Esta diminuição explica‑se 
essencialmente pelo facto de em 2017 ter havido produção significativa de moe‑
da e, consequentemente, elevado consumo de metal amoedado. 

A pedido expresso de alguns clientes, embora ainda de forma esporádica, têm 
sido adquiridas matérias‑primas com especificações de cariz ambiental. A título 
de exemplo, refira‑se o papel reciclado para boletins de votos ou papel FSC go‑
mado para selos postais.

A gestão de resíduos tem continuado a merecer uma atenção especial por parte 
da INCM, mantendo‑se a aposta na redução da produção na origem, na redução 
da perigosidade e no aumento do encaminhamento para reciclagem ou outras 
formas de valorização.

A produção total de resíduos da INCM cifrou‑se em 464 t, representando uma 
diminuição de 14% em relação ao ano anterior. 

Apesar de redução de 5% no total de resíduos perigosos produzidos, estes passa‑
ram a representar 6 % do total de resíduos da empresa, o que corresponde a um 
aumento de 1 ponto percentual.

(4) Este indicador contempla as 
matérias‑primas relativamente às 
quais existe registo de peso dis‑
ponível no sistema informático da 
empresa.

6.5.6. Resíduos
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Os resíduos não perigosos encaminhados para operações de valorização repre‑
sentam 96% do total. Já no que diz respeito aos resíduos perigosos, a percenta‑
gem de encaminhamento para valorização é de 39%.

Estes valores representam uma evolução positiva, de ambas as tipologias de resí‑
duos, fruto do trabalho desenvolvido pela INCM ao longo de 2018.
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NORMA GRI INDICADOR LOCALIZAÇÃO

GRI 102: Conteúdos 
Gerais 2016

Perfil Organizacional

102‑1 Nome da organização Pág. 13

102‑2 Atividades, marcas, produtos e serviços Págs. 66‑82

102‑3 Localização da sede Pág. 15

102‑4 Localização das operações Operações da INCM:
2 Edifícios fabris: Lisboa;
3 Edifícios de serviços: Porto e Gondomar;
1 Armazém: Lisboa;
3 Lojas: Porto, Lisboa e Coimbra.

102‑5 Tipo e natureza jurídica da propriedade Pág. 17

6.6. Tabela GRI
Quadro 16 
Conteúdos Gerais GRI
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NORMA GRI INDICADOR LOCALIZAÇÃO

102‑6 Mercados servidos Págs. 66‑82

102‑7 Dimensão da organização Págs. 66, 69, 75, 78, 81, 115, 197

102‑8 Informação sobre colaboradores e outros trabalhadores Págs. 115‑116

102‑9 Cadeia de fornecedores Págs 95‑97

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

Págs. 19‑29

102‑11 Abordagem ao princípio da precaução Págs. 122‑124

102‑12 Iniciativas externas Apoio aos projetos: Cartão Solidário, Cais, Raríssimas, AMI 
(Assistência Médica Internacional), União Umanitária dos 
Doentes com Cancro e a Liga Portuguesa Contra o Cancro

102‑13 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 | Participalção em grupo de trabalho de contratação 
pública.
REDBOA (Rede de Boletins Oficiais Americanos) | Membro 
Observador.

Estratégia

102‑14 Declaração da administração Págs. 7‑10

102‑15 Principais impactos, riscos e oportunidades Págs. 47, 99‑104

Ética e Integridade

102‑16 Valores, princípios, padrões e normas de conduta Págs. 19, 120

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. 27‑29

Envolvimento com Stakeholders

102‑40 Lista de grupos de stakeholders Pág. 62

102‑41 Acordos de contratação coletiva Pág. 115

102‑42 Identificação e seleção de stakeholders Pág. 62

102‑43 Abordagem ao envolvimento de stakeholders Págs. 62‑65

102‑44 Principais questões e preocupações identificadas Págs. 61‑62

Práticas de relato

102‑45 Entidades incluídas nas demonstrações financeiras 
consolidadas

Pág. 13

102‑46 Definição do conteúdo do relatório e Limites dos tópicos Págs. 60‑62

102‑47 Lista de tópicos materiais Págs. 61‑62

102‑48 Reformulação de informações Nada a reportar.

102‑49 Alterações no relato A lista de tópicos materiais foi revista e simplificada, procurando 
conferir‑lhe maior coerência com as orientações que 
consubstanciam o Quadro Estratégico da INCM, as Orientações 
do Conselho de Administração e do Comité de Sustentabilidade.

102‑50 Período coberto pelo relatório 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

102‑51 Data do relatório anterior mais recente Março de 2017.

102‑52 Ciclo de publicação Anual.

102‑53 Contactos para questões sobre o relatório Pág. 15

102‑54 Declaração de conformidade com as Normas GRI Pág. 13

102‑55 Índice GRI Presente tabela.

102‑56 Verificação externa Não foi solicitada a verificação externa da
informação de sustentabilidade constante deste documento.
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INDICADOR LOCALIZAÇÃO/RESPOSTA

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» e «Certificação, Segurança e Controlo».
Págs. 61‑62, 66‑82, 82‑95, 53‑54

103‑2 A abordagem de gestão e as suas componentes Págs. 53‑54, 66‑82, 82‑95

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 
Económico 2016

201‑1 Valor económico direto gerado e distribuído Pág. 65

201‑4 Apoios financeiros recebidos do governo. 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

103‑1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira Associação aos tópicos materiais «Intervenção Cultural e 
Científica» e «Impacto na Comunidade».
Págs. 61‑62, 104‑105, 105‑115

103‑2 A abordagem de gestão e as suas componentes Págs. 104‑105, 105‑115

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 203: Impactos 
Económicos Indiretos 
2016

203‑1 Investimentos em infraestruturas e serviços 
assegurados

Págs. 104‑105, 105‑115

203‑2 Impactos económicos indiretos significativos Págs. 104‑105, 105‑115

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. 61‑62, 94‑97

103‑2 A abordagem de gestão e as suas componentes Págs. 61‑62, 94‑97

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 204: Práticas 
de Compras/ 
Abastecimento 2016

204‑1 Proporção de despesas com fornecedores locais Pág. 97

Anticorrupção

GRI 103: Abordagem de 
Gestão 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. 155‑157

103‑2 A abordagem de gestão e as suas componentes Pág. 155‑157

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 205: Anticorrupção 
2016

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.

Quadro 17 
Conteúdos Específicos GRI
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INDICADOR LOCALIZAÇÃO/RESPOSTA

Gestão do Risco

GRI 103: Abordagem 
de Gestão 2016

103‑1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira Associação ao tópico material «Gestão de Risco».
Págs. 61‑62, 99‑104

103‑2 A abordagem de gestão e as suas componentes Págs. 99‑104

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.

Desempenho Ambiental

Materiais

GRI 103: Abordagem de 
Gestão 2016

Abordagem de Gestão comum aos tópicos 301 Materiais, 302 
Energia, 303 Água, 305 Emissões, 306 Efluentes e Resíduos e 
307 Conformidade Ambiental.

103‑1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira Associação ao tópico material «Eficiência Ambiental».
Págs. 61‑62, 123‑128

103‑2 A abordagem de gestão e as suas componentes Págs. 123‑128

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 301: Materiais 2016 301‑1 Consumo total de materiais usados por peso ou volume Págs. 126‑127

301‑2 Utilização de materiais reciclados Pág. 127

Energia

GRI 103 Ver Abordagem de Gestão do tópico 301 Materiais

GRI 302: Energia 2016 302‑1 Consumo de energia dentro da organização Não foram contabilizados todos os consumos de eletricidade 
de Gondomar, Loja Porto, Loja Coimbra e Grupo Desportivo. O 
consumo destes edifícios representa aproximadamente 1% do total.

302‑4 Redução do consumo de energia Págs. 123‑124

Água

GRI 103 Ver Abordagem de Gestão do tópico 301 Materiais

GRI 303: Água 2016 303‑1 Consumo total de água, por fonte Págs. 125‑126

302‑3 Água reciclada e reutilizada Pág. 126

Emissões

GRI 103 Ver Abordagem de Gestão do tópico 301 Materiais

GRI 305: Emissões 2016 305‑1 Emissões diretas de GEE’s (Scope 1) Págs. 124‑125

305‑2 Emissões energéticas indiretas de GEE’s (Scope 2) Págs. 124‑125

305‑5 Redução de emissões de GEE’s Pág. 125

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

Pág. 125

Efluentes e Resíduos

GRI 103 Ver Abordagem de Gestão do tópico 301 Materiais

GRI 306: Efluentes e 
Resíduos 2016

306‑2 Resíduos por tipologia e método de tratamento Págs. 127‑128

306‑3 Derrames significativos Têm ocorrido, nas várias instalações, pequenos derrames, não 
significativos, prontamente controlados com os meios existentes.
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INDICADOR LOCALIZAÇÃO/RESPOSTA

Conformidade Ambiental

GRI 103 Ver Abordagem de Gestão do tópico 301 Materiais

GRI 307: Conformidade 
Ambiental 2016

307‑1 Não‑conformidade com leis e regulamentos ambientais Nada a assinalar.

Avaliação Ambiental de Fornecedores 

GRI 103: Abordagem de 
Gestão 2016

103‑1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira Associação ao tópico material «Procurement Sustentável».
Págs. 61‑62, 94‑97

103‑2 A abordagem de gestão e as suas componentes Págs. 94‑97

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 308: Avaliação 
Ambiental de 
Fornecedores 2016

308‑1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios 
ambientais 

Pág. 95

308‑2 Impactos 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. 61‑62 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.

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

Formação e Educação

GRI 103: Abordagem de 
Gestão 2016

103‑1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira Associação ao tópico material «Formação e Avaliação».
Págs. 61‑62, 117‑118

103‑2 A abordagem de gestão e as suas componentes Págs. 117‑118

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.

GRI 404: Formação e 
Educação 2016

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

Pág. 117‑118, 244‑245

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

Pág. 118
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INDICADOR LOCALIZAÇÃO/RESPOSTA

Diversidade e Igualdade de Oportunidades

GRI 103: Abordagem de 
Gestão 2016

Abordagem de Gestão comum aos tópicos 405 Diversidade e 
Igualdade de Oportunidades, 406 Não‑Descriminação. 

103‑1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira Associação ao tópico material «Igualdade e Diversidade».
Págs. 61‑62, 120‑121

103‑2 A abordagem de gestão e as suas componentes Págs. 120‑121

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 405: Diversidade 
e Igualdade de 
Oportunidades 2016

405‑1 Diversidade nos órgãos de governação e colaboradores Pág. 121

405‑2 Rácio do salário e remuneração entre homens e mulheres Pág. 121

Não-Descriminação

GRI 103: Abordagem de 
Gestão 2016

Ver Abordagem de Gestão do tópico 405  
Diversidade e Igualdade de Oportunidades 

GRI 406: Não‑ 
Descriminação 2016

406‑1 Incidentes de discriminação e medidas corretivas 
tomadas

Nada a assinalar.

Liberdade de Associação e Negociação Coletiva

GRI 103: Abordagem de 
Gestão 2016

Abordagem de Gestão comum aos tópicos 407 Liberdade 
de Associação e Negociação Coletiva, 408 Trabalho Infantil, 
409 Trabalho Forçado ou Escravo, 412 Avaliação dos Direitos 
Humanos e 414 Avaliação Social de Fornecedores.

103‑1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira Associação ao tópico material «Procurement Sustentável».
Págs. 61‑62, 94‑95

103‑2 A abordagem de gestão e as suas componentes Págs. 94‑95

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 407: Liberdade 
de Associação e 
Negociação Coletiva 
2016

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.

Trabalho Infantil

GRI 103: Abordagem de 
Gestão 2016

Ver Abordagem de Gestão do tópico 407  
Liberdade de Associação e Negociação Coletiva 

GRI 408: Trabalho 
Infantil 2016

408‑1 Operações e fornecedores em que 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 Forçado ou Escravo

GRI 103: Abordagem de 
Gestão 2016

Ver Abordagem de Gestão do tópico 407  
Liberdade de Associação e Negociação Coletiva

GRI 409: Trabalho 
Forçado ou Escravo 
2016

409‑1 Operações e fornecedores em que 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.
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INDICADOR LOCALIZAÇÃO/RESPOSTA

Práticas de Segurança

GRI 103: Abordagem de 
Gestão 2016

103‑1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira
103‑2 A abordagem de gestão e as suas componentes
103‑3 Avaliação da abordagem de gestão

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.

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

Ver Abordagem de Gestão do tópico 407  
Liberdade de Associação e Negociação Coletiva

GRI 412: Avaliação dos 
Direitos Humanos 2016

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

Comunidades Locais

GRI 103: Abordagem de 
Gestão 2016

103‑1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira Associação ao tópico material «Impacto na Comunidade».
Págs. 61‑62, 104‑115

103‑2 A abordagem de gestão e as suas componentes Págs. 104‑115

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 413: Comunidades 
Locais 2016

413‑1 Operações com envolvimento da comunidade local, 
avaliações de impactos e programas de desenvolvimento

Págs. 104‑105

413‑2 Operações com impactos negativos significativos 
potenciais ou reais nas comunidades locais

Nada a assinalar.

Avaliação Social de Fornecedores

GRI 103: Abordagem de 
Gestão 2016

Ver Abordagem de Gestão do tópico 407  
Liberdade de Associação e Negociação Coletiva

GRI 414: Avaliação 
Social de Fornecedores 
2016

414‑1 Novos fornecedores selecionados com base em critérios 
sociais

Págs. 94‑96

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

Nada a assinalar.

Privacidade dos Clientes

GRI 103: Abordagem de 
Gestão 2016

103‑1 Explicação do tópico material e da sua Fronteira Associação ao tópico material «Proteção e Satisfação do Cliente».
Págs. 61‑62, 97‑99

103‑2 A abordagem de gestão e as suas componentes Págs. 97‑99

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 418: Privacidade 
dos clientes 2016

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

Despacho n.º 17 313/2008, de 26 de junho; Portaria n.º 63/2008, de 21 de janeiro

305-1 e 305-2

Apenas foram contabilizadas as emissões de CO
2
.

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 n.º 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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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 legis‑
lação 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 2018.

Relativamente a este assunto, consultar, por favor, o capítulo 4 (Quadro 
Estratégico), no ponto 4.1 (Missão, Visão e Valores).

Relativamente a este assunto, consultar, por favor, o capítulo 4 (Quadro 
Estratégico).

Os fatores críticos de sucesso para os resultados devem ser lidos nas sete orien‑
tações estratégicas emanadas pelo Conselho de Administração, bem como nas 
atividades associadas a cada uma delas, que, pretende‑se, garantirão a sustenta‑
bilidade da atividade da empresa e a criação de valor a longo prazo, e estão des‑
critas no capítulo 4 (Quadro Estratégico), no ponto 4.5 (Orientações Estratégicas 
do Conselho de Administração).

Relativamente às orientações para o Setor Empresarial do Estado, constan‑
tes no capítulo 4 (Quadro Estratégico) no ponto 4.3 (Orientações para o Setor 
Empresarial do Estado). 

Refira‑se a este propósito o pedido de exceção ao cumprimento dos princípios 
financeiros dos IPG, nomeadamente (i) o princípio referente à melhoria do peso 
dos gastos operacionais, em geral, face ao volume de negócios e à melhoria do 
EBIT (ii) o princípio da contenção dos gastos com pessoal e (iii) o princípio da 
manutenção ou redução do conjunto de gastos com deslocações, ajudas de custo 
e alojamento, bem como com a contratação de estudos, pareceres, projetos e con‑
sultadoria, cujos montantes foram previstos na proposta de Plano de Atividades 

7.1. Síntese (Sumário 
Executivo) 

7.2. Missão, objetivos 
e políticas 

7.2.1. Missão, Visão 
e Valores

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

7.2.3. Fatores Críticos 
de Sucesso para 
os resultados

7.2.4. Orientações 
definidas para o Setor 
Empresarial do Estado

7. Relatório de Governo Societário
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e Orçamento (PAO) de 2018/2020, tendo a mesma sido objeto de um despacho 
favorável pelo Secretário de Estado do Tesouro — Despacho n.º 356/18 — SET de 
11 de maio de 2018 (anexo 6).

No quadro seguinte são apresentados os resultados do acompanhamento do 
cumprimento das metas impostas por via da LOE de 2018: 

Objetivo Meta Notas dez-18 Variação face 
à meta

Ajustamento do quadro de pessoal 698 (1) 686 ‑1,7% 

Redução do peso dos gastos operacionais no volume de negócios, face a 2017 85,38% (2) 72,6% ‑15,00% 

Gastos com Pessoal, corrigidos dos encargos resultantes do disposto em 
instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho e das indemnizações por 
rescisão, devem manter‑se ao nível dos verificados a 31 de dezembro de 2017

22.376.746  23.699.413 5,91% 

Gastos com deslocações, ajudas de custo e alojamento e os associados à frota 
automóvel devem ser iguais ou inferiores aos montantes registados em 2017

358.533  356.075 ‑0,69% 

Gastos com deslocações, ajudas de custo e alojamento 192.556 (3) 215.165 11,74%

Gastos associados à frota automóvel 165.977  140.911 ‑15,10%

Gastos com trabalhos especializados e honorários 4.026.485 (4) 4.367.916 8,48%

Gastos com contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria (iguais ou 
inferiores a 2017)

936.435 (5) 734.054 ‑21,61% 

Outros Gastos 3.090.050  3.633.862 17,60%

Notas:
(1) N.º de colaboradores proposto no PAO 2018. Inclui apenas ativos e órgãos sociais, excluindo ACIP (Acordos de Cedência de Interesse 
Público)
(2) Em 2018, excetuam‑se dos gastos operacionais totais os valores das indemnizações pagas por rescisão e os encargos decorrentes 
da reposição dos 50% dos direitos adquiridos das matérias abrangidas pelos instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho, 
conforme disposto no artigo 21.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro. Para efeitos de comparabilidade, em 2017, apenas são 
expurgados os encargos decorrentes das indemnizações por rescisão
(3) Exclui os montantes relacionados com deslocações e estadas ao abrigo de contratos firmados com clientes
(4) Valores totais das contas de trabalhos especializados e honorários, onde estão incluídos os gastos com estudos, pareceres, projetos e 
consultoria
(5) Valores totais referentes a Estudos, pareceres, projetos e consultoria (contas criadas em 2018 para segregação dos gastos)

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 

Quadro 18 
Cumprimento das orientações 
da Lei Orçamento de Estado 2018

7.3 Estrutura de capital

7.3.1 Divulgação da 
estrutura de capital
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da Parpública SGPS, S. A., a INCM cumpre com o disposto no Decreto‑Lei 
n.º 35/2005, de 17 de fevereiro.

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

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

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 
2018, ascenderam aos 1,5 milhões de euros. Refira‑se, ainda, que a INCM é acio‑
nista da Multicert desde a constituição da sociedade em 28/12/2001, 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, con‑
forme determinado no artigo 13.º dos Estatutos da Multicert, cabendo à INCM a 
totalidade de 45.000 votos.

7.3.2 Identificação de 
eventuais limitações 
à titularidade e/ou 
transmissibilidade 
das ações

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

7.4 Participações Sociais 
e Obrigações detidas

7.4.1 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.º1 do 
artigo 44.º do RJSPE)
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Não existiram quaisquer aquisições ou alienações de participações sociais, as‑
sim como não houve participação em quaisquer entidades de natureza associa‑
tiva ou fundacional.

Este ponto não tem aplicabilidade na INCM dada a sua natureza jurídica — socie‑
dade 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.

A INCM integra o Conselho de Administração da empresa Multicert e é re‑
presentada pelo Dr. Carlos Jorge Silva, colaborador da Direção de Inovação e 
Desenvolvimento 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 de 2017.

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 ob‑
servam os princípios da plena concorrência e, como tal, não se efetua nenhum 
ajustamento ao nível fiscal.

No exercício de 2018 permaneceu em funções o órgão de administração eleito, a 
23 de outubro de 2017, para o mandato 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)

7.4.2. 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.º1 do 
artigo 44.º do RJSPE)

7.4.3. 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

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

7.5. Órgãos Sociais 
e Comissões
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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 fo‑
ram eleitos pela Parpública, a 23 de outubro de 2017, para o mandato 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.

i. Identificação do modelo de governo adotado

A INCM é gerida de acordo com o modelo de governo latino reforça‑
do — 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 estrutu‑
ras 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 ob‑
jetivos 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 implemen‑
tam 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.

A. Modelo de Governo
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i. Composição da mesa da Assembleia Geral

Em 23 de outubro de 2017, a Parpública elegeu para o mandato 2017‑2019 os 
membros da mesa da Assembleia Geral da sociedade, abaixo identificados.

Mandato Cargo Nome Designação

(Início-Fim) Forma (1) Data

2017‑2019 Presidente Ana Paula da Costa Ribeiro DUE 23‑10‑2007

2017‑2019 Vice‑presidente Tânia Sofia Luís Mineiro DUE 23‑10‑2007

2017‑2019 Secretário Catarina Charters de Amaral Homem DUE 23‑10‑2007

(1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime p Escrito (DUE) / Despacho (D)

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 res‑
petivo 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. 

i. Indicação das regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à no-
meação e substituição dos membros, consoante aplicável, do Conselho de 
Administração, do Conselho de Administração Executivo e do Conselho 
Geral e de Supervisão

Compete à Assembleia Geral nos termos da alínea d) n.º 2 do artigo 12.º dos 
Estatutos da INCM, aprovados a 31/12/2015, 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 o n.º 2 do artigo 18.º do referido estatuto. As substituições dos 
restantes membros serão remetidas para a legislação aplicável.

B. Assembleia Geral

Quadro 19 
Composição da mesa da Assembleia 
Geral

C. Administração 
e Supervisão
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ii. Caracterização da composição do Conselho de Administração 

O Conselho de Administração é composto por um número fixo de três mem‑
bros 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. 

Para o mandato 2017‑2019, foi eleito um Conselho de Administração compos‑
to por três membros executivos: Eng.º Gonçalo Caseiro, enquanto presidente, e 
Dr.ª Dora Moita e Dr. Alcides Gama, enquanto vogais.

Mandato Cargo Nome Designação Remuneração N.º de 
Mandatos(Início-Fim) Forma (1) Data [Entidade 

Pagadora]
(O/D)
 (2)

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 p 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 mem-
bros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho Geral 
e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo. Deverão espe-
cificamente ser indicadas as atividades profissionais exercidas, pelo menos, 
nos últimos 5 anos [vide alínea j] do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE.

Os elementos curriculares dos membros do Conselho de Administração encon‑
tram‑se no anexo 1 do presente documento.

Tal como decorre do modelo de governo descrito anteriormente, a adminis‑
tração da empresa compete ao Conselho de Administração, órgão executivo, 

Quadro 20 
 Composição do Conselho de 
Administração
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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 fisca-
lização, bem como à Inspeção-Geral de Finanças (IGF) de quaisquer par-
ticipações 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 não detêm quaisquer participa‑
ções 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 pa‑
trimoniais 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 Inspeçã‑Geral de Finanças encontram‑se no anexo 2 do presente documento.

vi. Identificação de relações familiares, profissionais ou comerciais, ha-
bituais 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 sig‑
nificativas, 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 encon‑
tram no anexo 3 do presente documento.

vii. Apresentação de organogramas ou mapas funcionais relativos à reparti-
ção de competências entre os vários órgãos sociais, comissões e/ou depar-
tamentos da entidade, incluindo informação sobre delegações de competên-
cias, em particular no que se refere à delegação da administração quotidiana 
da entidade. 

O Conselho de Administração determinou os princípios de funcionamento deste 
órgão social, bem como os fundamentos de delegação e responsabilização do 
corpo diretivo da empresa, considerando:
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(i) O modelo de governação da sociedade instituído pelos Estatutos aprova‑
dos 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 for‑
ma 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;

(v) A organização matricial do órgão de gestão distribuindo, de forma simplifica‑
da, no eixo das abcissas, a estratégia, a operação e o desenvolvimento do negó‑
cio, e no eixo das ordenadas as diversas áreas da empresa, não se pretendendo 
dessa forma uma atribuição de pelouros estanque.

Esta estrutura de gestão pretende dar os instrumentos necessários à organização 
para melhorar o seu alinhamento interno e capacidade de entrega face às ne‑
cessidades dos nossos clientes — eliminando silos; promovendo a colaboração; e 
potenciando capacidade de entrega. Destaca‑se, por esse motivo, o abandono de 
um modelo onde a cada membro do Conselho de Administração cabe o pelouro 
de uma determinada área orgânica, de forma direta.

Detalhando um pouco as relações de responsabilização, considera‑se que nesta 
forma matricial de responsabilização:

> As unidades de negócio responderão a ambos os Administradores, de forma 
articulada, sendo o foco das atividades de operação com as tutelas de operação, 
Dora Moita, e com as tutelas de relacionamento com os clientes e ação comer‑
cial, Alcides Gama. Importa notar que no que diz respeito à estratégia a mesma 
encontra‑se no alinhamento existente entre Presidente e restantes membros do 
Conselho de Administração.
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Outros Materiais
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> As políticas, originárias de uma definição estratégica precedente, são da tutela 
do Presidente do Conselho de Administração, ao passo que todo o alinhamento 
tático e operacional é articulado com os administradores, consoante relativo a 
questões comerciais, alinhamento e gestão de cliente (Alcides Gama), ou a en‑
trega, i.e., fases de operação e produção (Dora Moita).

Estratégia Políticas

Tática Operação

Dora Moita
Administradora

Funções 
de Suporte

Gonçalo Caseiro
Presidente do Conselho de Administração

Alcides Gama
Administrador

DSA DFI DEL DRH SLG DJU DSI DCP DCM SOR SLI 

Estratégia Políticas

Reporte e Instrumentos de gestão

Reporte e Instrumentos de gestão

Dora Moita
Administradora

Funções 
Centro Corportivo

Gonçalo Caseiro
Presidente do Conselho de Administração

Alcides Gama
Administrador

CISO DAI DPC DPI

92,00 93,00 94,00 95,00 96,00 97,00 98,00

94,43

95,93

97.67

valores em milhões de euros

2016

2017

2018

Figura 25 
Organização Matricial do Órgão 
de Gestão em 2018

Figura 26 
Distribuição de Pelouros das 
Funções de Suporte em 2018
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> As funções de centro corporativo garantem aos membros do Conselho os ne‑
cessários instrumentos de apoio à decisão, quer do ponto de vista estratégico 
(PCA) quer do ponto de vista tático e operacional (os referidos administradores).

Estratégia Políticas

Tática Operação

Dora Moita
Administradora

Funções 
de Suporte

Gonçalo Caseiro
Presidente do Conselho de Administração

Alcides Gama
Administrador

DSA DFI DEL DRH SLG DJU DSI DCP DCM SOR SLI 

Estratégia Políticas

Reporte e Instrumentos de gestão

Reporte e Instrumentos de gestão

Dora Moita
Administradora

Funções 
Centro Corportivo

Gonçalo Caseiro
Presidente do Conselho de Administração

Alcides Gama
Administrador

CISO DAI DPC DPI

92,00 93,00 94,00 95,00 96,00 97,00 98,00

94,43

95,93

97.67

valores em milhões de euros

2016

2017

2018

No que respeita à distribuição dos pelouros pelos elementos do Conselho de 
Administração, os mesmos encontram‑se divididos da seguinte forma:

1. O Presidente do Conselho de Administração, Gonçalo Caseiro, é responsável 
pelas funções de definições de políticas, nomeadamente o pelouro de Estratégia 
e Desenvolvimento, a que correspondem as áreas de planeamento, gestão de in‑
vestimento, acompanhamento global de programas e projetos, política de recur‑
sos humanos;

2. A Administradora Dora Moita é responsável pelo pelouro de Produção e 
Operação, a que correspondem áreas fabris e de operação das diversas unidades 
de negócio, do planeamento à logística, bem como o seu suporte;

3. O Administrador Alcides Gama é responsável pelo pelouro de Desenvolvimento 
de Negócio, a que correspondem áreas de desenvolvimento de produtos, vendas, 
marketing, comunicação, bem como temas relacionados com responsabilidade 
social;

A informação sobre delegação de competências encontra‑se no anexo 4 do pre‑
sente relatório.

Figura 27 
Distribuição de Pelouros das 
Funções de Centro Corporativo 
em 2018
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O modelo organizacional pode ser consultado no capítulo 4 (Quadro Estratégico), 
no ponto 4.2 (Estrutura Organizacional).

viii. Caracterização do funcionamento do Conselho de Administração, indi-
cando designadamente:

a) Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro às 
reuniões realizadas 

Durante o ano de 2018 foram realizadas 45 reuniões do Conselho de 
Administração (CA), as quais contaram com a seguinte assiduidade dos seus 
membros:

Mandato Cargo Nome N.º 
reuniões 

realizadas

N.º 
presenças (Início-Fim)

2017‑2019 Presidente Gonçalo Nuno Mendes de Almeida Caseiro 45 42

2017‑2019 Vogal Dora Maria dos Santos Ferreira Brites Moita 44 

2017‑2019 Vogal Alcides de Castro Oliveira Gama 40 

b) Cargos exercidos em simultâneo em outras entidades, dentro e fora do 
grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles ór-
gãos no decurso do exercício

Os membros do Conselho de Administração da INCM não desempenharam 
quaisquer outras funções remuneradas em acumulação.

c) Órgãos da entidade competentes para realizar a avaliação de desempenho 
dos administradores executivos e critérios prédeterminados para a avalia-
ção de desempenho dos mesmos

A administração da empresa compete ao Conselho de Administração, órgão exe‑
cutivo, 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 aplicá-
vel. 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.

Quadro 21 
Grau de assiduidade de cada 
membro do CA
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i. Identificação do Conselho Fiscal

Para o triénio 2017‑2019 foram eleitos por Deliberação Unânime por Escrito do 
acionista, em 20 de dezembro de 2017, os membros do Conselho Fiscal compos‑
to por três membros efetivos e um suplente, tendo sido o seu presidente desig‑
nado pela Assembleia Geral, de acordo com o estabelecido no artigo 24.º dos 
Estatutos da INCM.

ii. Composição do Conselho Fiscal 

Mandato Cargo Nome Designação Estatuto 
Remuneratório 
Fixado Mensal 

(€)

N.º de 
Mandatos(Início-Fim) Forma (1) Data

2017‑2019 Presidente Maria Helena Maio Ferreira de Vasconcelos DUE 20‑12‑2017 1 362,01 1

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 Claudia Tavares da Silva DUE 20‑12‑2017 0,00 1

Número estatutário mínimo e máximo de membros – [número mínimo] / [número máximo]
Legenda: (1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime p Escrito (DUE) / Despacho (D)

iii. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos 
membros do órgão de fiscalização. Deverão especificamente ser indicadas 
as atividades profissionais exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos. 

Os elementos curriculares dos membros do Conselho de Fiscal encontram‑se no 
anexo 5 do presente documento.

iv. Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscali-
zação para efeitos de contratação de serviços adicionais ao auditor externo 

A contratação de serviços adicionais ao auditor externo, nomeadamente de con‑
sultoria, conforme mencionado adiante no ponto F (Auditor Externo), foi efec‑
tuada ao abrigo dos procedimentos do CCP, não tendo existido intervenção do 
Conselho Fiscal no processo de contratação.

v. 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.

D. Fiscalização 

Quadro 22 
Composição do Conselho Fiscal
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vi. Identificação dos membros do Conselho Fiscal que se considerem inde-
pendentes, nos termos do n.º 5 do artigo 414.º do CSC.

Todos os membros do Conselho Fiscal da INCM cumprem os requisitos de in‑
dependência 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, no‑
meadamente porque não participam no capital da sociedade nem foram reeleitos 
por mais de dois mandatos, de forma contínua ou intercalada.

vii. 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

N.º Reuniões Local de 
realização

Intervenientes na reunião Ausências dos membros do 
Órgão de Fiscalização

1 INCM Membros do CF, Diretor Financeiro e Diretora da DPC Não se verificaram ausências

2 INCM Membros do CF e ROC Não se verificaram ausências

3 INCM Membros do CF Não se verificaram ausências

4 INCM Membros do CF, Membros do CA e ROC [cf. Alinea a) do n.º1 do 
art.º 422 do CSC]

Ausência de JPA ‑ Vogal do CF

5 INCM Membros do CF e Diretora da DAI Ausência de JPA ‑ Vogal do CF

6 INCM Membros do CF, Membros do CA, ROC, Parpública e Mesa (Art.º 376.º 
do CSC)

Não se verificaram ausências

7 INCM Membros do CF, Membros do CA, ROC, Parpública e Mesa (Art.º 376.º 
do CSC)

Não se verificaram ausências

8 INCM Membros do CF, Membros do CA, CRO e Diretor Financeiro Não se verificaram ausências

9 INCM Membros do CF Não se verificaram ausências

10 INCM Membros do CF, Membros do CA e Diretor Financeiro Não se verificaram ausências

11 INCM Membros do CF Não se verificaram ausências

12 INCM Membros do CF Não se verificaram ausências

Quadro 23 
Caracterização do Funcionamento 
do Conselho Fiscal
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b) Cargos exercidos em simultâneo em outras entidades, dentro e fora do 
grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles ór-
gãos no decurso do exercício 

A informação aqui pretendida encontra‑se descrita nos elementos curricu‑
lares dos elementos do Conselho Fiscal. Há a referir que o vogal Dr. António 
Almeida desempenhou em simultâneo o cargo de Vogal no Conselho Fiscal do 
SUCH — Serviço de Utilização Comum dos Hospitais, assim como de Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral da Silopor — Empresa de Silos Portuários, S. A., 
em liquidação (desde agosto de 2018). A vogal suplente Dr.ª Claúdia Tavares da 
Silva desempenhou, desde julho de 2018, o cargo de Vogal Efetiva do Conselho 
Fiscal da empresa AdVT — Águas do Vale do Tejo, S. A.;

i. Identificação, membros efetivo e suplente, do ROC

Para o cargo de Revisor Oficial de Contas, foi eleita, para o triénio 2017‑2019, a 
Sociedade Grant Thornton & Associados, SROC, Lda, 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. al. l) do art. 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 9 anos (cfr. n.º 3 do art. 54.º da 
Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro). 

Considerando que o atual ROC foi eleito para o seu primeiro mandato 2017/2019, 
por deliberação da Assembleia Geral de 25‑01‑2018, o mesmo poderá continuar 
a exercer funções na INCM até ao termo do terceiro mandato 2023/2025, po‑
dendo o período máximo de exercício de funções ser excecionalmente prorroga‑
do até um máximo de 10 anos, desde que tal prorrogação seja aprovada pelo ór‑
gão competente, sob proposta fundamentada do órgão de fiscalização (cfr. n.º 4 e 
n.º 5 do art. 54.º a Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro).

E. Revisor Oficial 
de Contas (ROC)
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iii. Indicação do número de anos em que a SROC e/ou o ROC exerce fun-
ções consecutivamente junto da entidade, 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

Mandato Cargo Identificação SROC/ROC Designação N.º de anos 
de funções 
exercidas 
no grupo 

N.º de anos 
de funções 
exercidas na 
sociedade 

(Início-Fim) Nome N.º de 
inscrição 
na OROC

N.º Registo 
na CMVM

Forma 
(1)

Data Contratada

2017‑2019 Efetivo Grant Thornton e 
Associados, SROC

67 20161403 DUE 06‑02‑2018 06‑02‑2018 ‑ 2

2017‑2019 Representante Carlos António 
Lisboa Nunes

427 20160131 DUE 06‑02‑2018 06‑02‑2018 ‑ 2

2017‑2019 Suplente Pedro Miguel Raposo 
Lisboa Nunes

1202 20160813 DUE 06‑02‑2018 06‑02‑2018 ‑ 2

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

Nome Remuneração Anual 
2018 (€)

Bruta

Grant Thornton e Associados, SROC 26 584,45

iv. Descrição de outros serviços prestados pela SROC à entidade e/ou pres-
tados pelo ROC que representa a SROC, caso aplicável

A Grant Thornton e Associados, SROC prestou em 2018 à INCM Serviços de 
Certificação de pedidos de pagamentos de apoio de fundos comunitários dos 
programas PT2020 e H2020.

i. Identificação do auditor externo designado e do sócio ROC que o repre-
senta no cumprimento dessas funções

Identificação do Auditor Externo Contratação Remuneração 
Anual 2018 (€)

N.º de anos 
de funções 
exercidas no 
grupo

N.º de anos 
de funções 
exercidas na 
sociedade

Nome Auditor Externo N.º inscrição 
na OROC

N.º registo 
na CMVM

Data Período Valor da Prestação 
de Serviços

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

178 20161480 04‑03‑2018 2 exercícios 
(2017‑2018)

28.700 ‑ ‑

Quadro 24 
Mandatos ROC

Quadro 25  
Remuneração ROC

F. Auditor Externo 

Quadro 26 
Mandatos e Remuneração  
Auditor Externo
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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 assegu‑
rada 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 7 (Relatório de Governo Societário), ponto 7.5 
(Órgãos Sociais e Comissões), alínea E.II.

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 au-
ditor 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 consultoria no âmbito do Regime Operacional de Reavaliação 
de Ativos Fixos introduzidos pelo Decreto Lei n.º 66/2016. 

Esta contratação foi efetuada ao abrigo dos procedimentos do CCP, dando res‑
posta à necessidade de reavaliação do ativo fixo tangível e propriedades de in‑
vestimento prevista no referido decreto‑lei.

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 ou-
tras pessoas singulares ou coletivas pertencentes à mesma rede e discrimi-
nação da percentagem respeitante aos seguintes serviços do quadro infra.

Para além dos serviços de auditoria externa mencionados no número 1 deste 
ponto, existiram também serviços de consultoria fiscal, tal como o mencionado 
no ponto anterior. 
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Salienta‑se que não houve prestação de remunerações ao auditor externo pela 
Multicert, S. A., empresa em que a INCM detém uma participação.

Remuneração paga à SROC (inclui contas individuais e consolidadas) € %

Valor dos serviços de revisão de contas ‑ ‑

Valor dos serviços de consultoria fiscal 15 000* 100%

Valor de outros serviços que não os das alíneas anteriores ‑ ‑

Total pago pela entidade à SROC 15 000 100%

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

Valor dos serviços de revisão de contas ‑ ‑

Valor dos serviços de consultoria fiscal ‑ ‑

Valor de outros serviços que não os das alíneas anteriores ‑ ‑

Total pago pelas entidades do grupo à SROC - -

Nota: deverá indicar‑se o valor dos honorários envolvidos recebidos pelos trabalhos e a percenta‑
gem sobre os honorários totais faturados pela empresa à entidade/grupo.
* Valor sem IVA

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

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, visão e valores 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 defini‑
do e implementado um canal de comunicação para o Comité de Ética da INCM, 
pelo e‑mail: etica@incm.pt

Quadro 27 
Remuneração Anual paga à SROC

7.6. Organização Interna

A. Estatutos e Comunicações





RELATÓRIO E contas 2018    O valor da segurança página  157

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 proces‑
sos 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 ferramen-
tas 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 6 (Agenda para a Sustentabilidade), no ponto 6.2.5 (Gestão do Risco).

i. Informação sobre a existência de um Sistema de Controlo Interno (SCI) 
compatível com a dimensão e complexidade da entidade, de modo a pro-
teger os investimentos e os seus ativos (este deve abarcar todos os riscos 
relevantes para a entidade)

Tal como referido anteriormente no capítulo 7 (Relatório de Governo Societário), 
ponto 7.5 (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 Sistema Integrado de Gestão 
(SIG) da INCM, descrito no capítulo 4 (Quadro Estratégico) e na alínea 4.8. 
Compromissos da política do Sistema Integrado de Gestão. Como parte inte‑
grante do SIG, destaca‑se a Framework de Gestão de Risco Corporativo detalha‑
da no ponto 6.2 (Valor para o Negócio) e alínea 6.2.5 (Gestão do Risco).

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

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 

B. Controlo interno 
e gestão de riscos
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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 constantes da lei, compete emitir os pareceres previstos no sistema 
de controlo interno da administração financeira do Estado e do setor público 
empresarial.

É nas funções de centro corporativo que se enquadra a Direção de Auditoria 
Interna, responsável pela eficácia dos controlos dos processos, apoio ao Conselho 
de Administração e 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.

Ao nível tático destaca‑se o Comité de Gestão de Riscos Corporativos. Órgão 
não executivo, que tem como missão o apoio e aconselhamento do Conselho 
de Administração sobre todas as matérias relativas à gestão integrada de riscos 
corporativos, assegurando a supervisão e acompanhamento da gestão de riscos 
da INCM.

O Chief Risk Officer (CRO) é responsável pela implementação das atividades de 
Gestão de Risco Corporativo em estreita colaboração com as diversas unidades 
orgânicas (UO) da INCM, assegurando uma constante identificação, análise e 
avaliação dos riscos da organização. Está também encarregue de assegurar que 
a informação de risco se encontra atualizada, consolidada, estruturada e devida‑
mente comunicada para as partes interessadas.

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 6 (Agenda para a Sustentabilidade), ponto 6.2 (Valor para 
o Negócio) e alínea 6.2.5 (Gestão do Risco).

O nível de risco da organização é calculado através da combinação de várias pro‑
babilidades e impactos, sendo que são considerados os impactos estratégicos, 
operacionais, financeiros, reputacionais, de segurança de informação, regula‑
mentares, de segurança no trabalho e ambientais. Em concordância com o nível 
de risco são definidas as medidas de tratamento a adoptar.
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Nível de risco

Probabilidade de perda derivada Impacto máximo

Insignificante Baixo Moderado Elevado Severo

Muito Alta Baixo Baixo Alto Muito Alto Muito Alto 

Alta Muito Baixo Baixo Moderado Alto Muito Alto 

Moderada Muito Baixo Baixo Moderado Moderado Alto 

Baixa Muito Baixo Muito Baixo Baixo Moderado Moderado

Muito Baixa Muito Baixo Muito Baixo Muito Baixo Baixo Moderado

NÍVEL DO RISCO (Probabilidade x Impacto)

Muito Alto Ação imediata deve ser tomada de forma a mitigar o risco.

Alto Devem ser alocados esforços para mitigar o risco logo que possível.

Moderado Risco deve ser mitigado. Eficácia dos controlos deve ser monitorizada.

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

Muito Baixo
Risco pode ser aceite pois não representa uma ameaça/oportunidade para a organização. Deve ser monitorizado de 
forma a garantir que não se altera.

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 relação 
de dependência hierárquica ou funcional relativamente aos serviços auditados. 
Para maior detalhe, consultar, por favor, o capítulo 4 (Quadro Estratégico), pon‑
to 4.2 (Estrutura Organizacional).

O Chief Risk Officer (CRO) é o Coordenador do Comité de Gestão de Riscos 
Corporativos, competindo‑lhe a supervisão das medidas decididas por este órgão 
(capítulo 6 — Agenda para a Sustentabilidade, ponto 6.5.2 — 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 6 
(Agenda para a Sustentabilidade), ponto 6.2 (Valor para o Negócio) e alínea 6.2.5 

Figura 28 
Nível de risco

Figura 29 
Aceitação do risco de acordo com 
o seu nível de risco
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(Gestão do Risco), existem ainda as seguintes áreas funcionais com competên‑
cias 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.

Identificação e monitorização da conformidade dos processos de acordo com os 
requisitos legais, contratuais e normativos.

CISO Monitorização de eventos e incidentes de segurança de informação que permitem 
identificar vulnerabilidades e causas de risco.

DPI Identificação e monitorização de riscos de projetos e programas de investimento.

vi. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, fi-
nanceiros, operacionais e jurídicos) a que a entidade se expõe no exercício 
da atividade

A identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, finan‑
ceiros, operacionais e jurídicos) a que a INCM se expõe no exercício da ativida‑
de encontram‑se detalhadas no capítulo 6 (Agenda para a Sustentabilidade), no 
ponto 6.2.5 (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 ten‑
do 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, contro‑
lo, gestão e mitigação de riscos pode ser consultada capítulo 6 (Agenda para a 
Sustentabilidade), no ponto 6.2.5 (Gestão do Risco).

viii. Identificação dos principais elementos do SCI e de gestão de risco im-
plementados na entidade relativamente ao processo de divulgação de infor-
mação financeira

A descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo, 
gestão e mitigação de riscos pode ser consultada no capítulo 6 (Agenda para a 
Sustentabilidade), no ponto 6.2.5 (Gestão do Risco).
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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.

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. 

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 (Quadro Estratégico) no ponto 4.7 (Orientações constantes nos 
Contratos de Serviço Público).

A INCM possui também um vasto e diversificado conjunto de documentos inter‑
nos 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 ca‑
pítulo 6 (Agenda para a Sustentabilidade), ponto 6.4 (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 6 (Agenda para a 
Sustentabilidade), no ponto 6.4.2 (Igualdade e Diversidade).

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 6 
(Agenda para a Sustentabilidade), no ponto 6.5.2 (Gestão do Risco).

Em regra, os documentos com maior relevância e de maior impacto e importân‑
cia para o exterior encontram‑se disponíveis no site da INCM em www.incm.pt. 
Os restantes encontram‑se disponíveis internamente através da intranet. 

C. Regulamentos e Códigos
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Por fim, cumpre, mais uma vez, fazer referência ao facto de o Sistema de Controlo 
Interno da empresa compreender um conjunto de documentação e regras plas‑
mados 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 identifi‑
ca inclusivamente as interações entre Processos, será o documento «chapéu» do 
Sistema de Controlo Interno da INCM, sendo que na descrição dos muitos pro‑
cedimentos 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 atua-
lização, que contemple exigentes comportamentos éticos e deontológicos. 
Indicação onde este se encontra disponível para consulta, assim como indi-
cação da forma como é efetuada a sua divulgação junto dos seus colabora-
dores, clientes e fornecedores. Informação sobre as medidas vigentes tendo 
em vista garantir um tratamento equitativo junto dos seus clientes e for-
necedores e demais titulares de interesses legítimos, designadamente cola-
boradores 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 6 (Agenda 
para a Sustentabilidade), no ponto 6.4.2 (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 me-
didas 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 4 de 
setembro]. Indicação da hiperligação para acesso direto ao sítio na inter-
net da entidade onde se encontra publicitado o respetivo Relatório Anual de 
Execução do PGRCIC (vide artigo 46.º do RJSPE)

Sobre este ponto, consultar, por favor, o capítulo 6 (Agenda para a 
Sustentabilidade), no ponto 6.5.2 (Gestão do Risco).
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i. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de infor-
mação 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 ou‑
tras 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.

Informação Divulgação 
(s/n/na)

Plataformas

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 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 INCM 
(Relatório de gestão)

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

s SIRIEF

(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. art. 3.º do Decreto‑Lei n.º 89/2017, de 28 de julho, em conjugação com o art. 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.

D. Deveres especiais 
de informação 

Quadro 28 
Deveres de Informação
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ii. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de 
transparência a que a entidade se encontra sujeita, nomeadamente os rela-
tivos 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 com-
petitividade, designadamente pela via da investigação, do desenvolvimen-
to, 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 6 deste relatório (Agenda para a Sustentabilidade), no ponto 6.1.2 
(Partes Interessadas) é possível encontrar em detalhe todos os canais de comu‑
nicação que a empresa utiliza por grupo de stakeholders.

i. Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s) na divulgação dos seguintes ele-
mentos 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 elemen‑
tos 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 con‑
tratuais da prestação de serviço público;

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

E. Sítio da Internet 
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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
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 2013 que a INCM não requer 
financiamento e não recebe quaisquer 
indemnizações compensatórias por parte do Estado. 

i. Referência ao contrato celebrado com a entidade pública que tenha confia-
do à entidade a prestação de um serviço público ou de interesse geral, res-
peitante à remuneração dessa atividade (vide n.º 3 do artigo 48.º do RGSPE)

Sobre este ponto, consultar, por favor, o capítulo 4 (Quadro Estratégico), pon‑
to 4.7 (Orientações constantes nos Contratos de Serviço Público).

ii. Referência às propostas de contratualização da prestação de serviço pú-
blico 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 afe‑
tações de verbas constantes do Orçamento do Estado em cada exercício; 

Quadro 29 
Sítio na internet

F. Prestação de 
Serviço Público ou 
de Interesse Geral 
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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 2018, 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.

i. Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos 
órgãos sociais, dos membros da comissão executiva ou administrador dele-
gado 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 mar‑
ço, 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 Senhora Secretária de Estado 
do Tesouro e Finanças, de 24 de maio, aditado pela mesma em 25 de maio de 
2012. 

Continuou em vigor, em 2018, a redução, a título excecional em 5%, no venci‑
mento mensal (incluindo despesas de representação), conforme o disposto nos 
artigos 12.º e 20.º, n.º 4, da Lei n.º 12‑A/2010, de 30 de junho.

Aos membros da Mesa da Assembleia Geral são atribuídos valores para as se‑
nhas 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 de 

7.7 Remunerações

A. Competência para 
a Determinação
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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 pró‑
prio CA, mas estando balizada entre os níveis mínimos e máximos do cargo atri‑
buído, constantes na tabela salarial do Acordo da Empresa.

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 despe-
sas por si realizadas (vide artigo 51.º do RJSPE)

Os membros do Conselho de Administração têm pleno conhecimento dos de‑
veres 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 
patrimoniais detidos, direta ou indiretamente, pelos próprios. Os membros do 
Conselho de Administração cumprem, ainda, todas as disposições legais e re‑
gulamentares decorrentes do exercício dos respetivos cargos e dos cargos que 
porventura exerçam em acumulação, e prestam as declarações corresponden‑
tes, designadamente perante o Tribunal Constitucional, a Procuradoria‑Geral da 
República e o Acionista.

Na INCM existem mecanismos de prevenção da ocorrência de conflitos de inte‑
resses, 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 com‑
prometem a exercer a sua atividade com isenção e imparcialidade;

Quadro 30 
Remunerações
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> Os colaboradores admitidos para as Contrastarias assinam um contrato de tra‑
balho do qual consta uma cláusula de salvaguarda relativamente ao conflito de 
interesses;

iii) É solicitado aos trabalhadores que subscrevam uma declaração de confiden‑
cialidade, onde o declarante se compromete a observar os valores éticos consa‑
grados 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 interes‑
ses encontram‑se no anexo 3 ao presente documento — vide capítulo 7 (Relatório 
de Governo Societário), ponto 7.5. (Órgão Sociais e Comissões), alínea C.6 
(Identificação de Relações Familiares(...).

A estrutura da INCM não contempla uma Comissão de Fixação de Remunerações.

i. Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de 
fiscalização

As remunerações e demais benefícios atribuídos aos administradores são as es‑
tabelecidas 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 Senhora 
Secretária de Estado do Tesouro e Finanças, de 24 de maio, aditado pela mesma 
em 25 de maio de 2012.

B. Comissão de Fixação 
de Remunerações 

C. Estrutura 
das Remunerações 
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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 administra-
ção 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 2018 não existiu qualquer atribuição de prémios de gestão aos mem‑
bros 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 remunerató‑
ria, 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 re-
muneração, critérios de atribuição e informação sobre eventual impacto da 
avaliação de desempenho nesta componente

Não aplicável, pelos motivos invocados no capítulo 7 (Relatório de Governo 
Societário), ponto 7.7 (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 7 (Relatório de Governo 
Societário), ponto 7.7 (Remunerações), alínea II.

v. Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de 
gestão para efeitos de atribuição de prémio

Não aplicável, pelos motivos invocados no capítulo 7 (Relatório de Governo 
Societário), ponto 7.7 (Remunerações), alínea II.

vi. Referência a regimes complementares de pensões ou de reforma anteci-
pada 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.



RELATÓRIO e contas 2018    O valor da segurança página  171

i. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada 
e individual, pelos membros do órgão de administração da entidade, prove-
niente da entidade, incluindo remuneração fixa e variável e, relativamente a 
esta, menção às diferentes componentes que lhe deram origem

Membro do Órgão de Administração Estatuto do Gestor Público

Fixado Classificação Remuneração Mensal bruta (€)

[S/N] [A/B/C] Vencimento Despesas de Representação

Gonçalo Nuno Mendes de Almeida Caseiro B 4 864,34 1 945,74

Dora Maria dos Santos Ferreira Brites Moita B 3 891,47 1 556,59

Alcides de Castro Oliveira Gama B 3 891,47 1 556,59

Membro do Órgão de Administração Remuneração Anual 2018 ( € )

Fixa 
(1)

Variável 
(2)

Bruta
(3)=(1)+(2)

Reduções 
Remuneratórias 

(4)

Valor Bruto 
Final

 (5)=(3)-(4)

Gonçalo Nuno Mendes de Almeida Caseiro 91 449,64 91 449,64 4 572,56 86 877,08 

Dora Maria dos Santos Ferreira Brites Moita 73 159,66 73 159,66 3 657,94 69 501,72 

Alcides de Castro Oliveira Gama * 74 716,25 74 716,25 3 735,77 70 980,48 

Total 239 325,55 11 966,27 227 359,28 

(1) O valor da remuneração fixa corresponde ao vencimento + despesas de representação (sem reduções)
(4) Redução prevista no artigo 12.º da Lei n.º 12‑A/2010, de 30 de junho
* Inclui o pagamento de férias não gozadas

Membro do Órgão de 
Administração

Benefícios Sociais (€)

Valor do Subsídio 
de Refeição 

Regime de Proteção Social Seguro de 
Vida

Seguro de 
Saúde

Outros

Diário Encargo 
anual da 
entidade

[Identificar] Encargo 
anual da 
entidade

Encargo 
anual da 
entidade

Encargo anual 
da entidade

[Identificar] Encargo 
anual da 
entidade

Gonçalo Nuno Mendes de 
Almeida Caseiro

Seg. Social 21 072,94 Serviços 
Sociais INCM

302,98

Dora Maria dos Santos Ferreira 
Brites Moita

Seg. Social 16 963,98

Alcides de Castro Oliveira 
Gama

Seg. Social 17 315,18 Serviços 
Sociais INCM

834,14

Total 55 352,10 1 137,12

D. Divulgação 
das Remunerações 

Quadro 31 
Remunerações mensais brutas do 
Conselho de Administração

Quadro 32 
Remunerações anuais do 
Conselho de Administração

Quadro 33 
Benefícios Sociais do Conselho de 
Administração
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ii. Indicação dos montantes pagos, por outras entidades em relação de domí-
nio ou de grupo ou que se encontrem sujeitas a um domínio comum

Os administradores da INCM não receberam qualquer remuneração pelo de‑
sempenho 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 paga‑
mento de prémios.

iv. Referência a indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores exe-
cutivos relativamente à cessação das suas funções durante o exercício

No ano 2018, 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

Mandato Cargo Membro do Órgão de Fiscalização Remuneração Anual 2018 ( € )

(Início-Fim) Bruta
(1)

Reduções 
Remuneratórias (2)

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

2017‑2019 Presidente Maria Helena Maio Ferreira de Vasconcelos (*) 19 612,95 980,50 18 632,45

2017‑2019 Vogal José Pedro Sousa de Alenquer (*) 11 645,21 582,19 11 063,02

2017‑2019 Vogal António Manuel Gracês Almeida 14 301,14 714,98 13 586,16

2017‑2019 Vogal Suplente Claudia Tavares da Silva 0,00 0,00 0,00

Total 45 559,30 2 277,67 43 281,63

vi. Indicação da remuneração no ano de referência dos membros da mesa da 
assembleia geral

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 34 
Remuneração Anual do Conselho 
Fiscal
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Mandato Cargo Nome Valor da 
Senha 
Fixado (€)

Remuneração 
Anual 2018 (€)

(Início-Fim) Bruta

2017‑2019 Presidente Ana Paula da Costa Ribeiro 575,00 1 150,00

2017‑2019 Vice‑presidente Tânia Sofia Luís Mineiro 470,00 940,00

2017‑2019 Secretário Catarina Charters de Amaral 
Homem

375,00 750,00

Total 2 840,00

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 en‑
quanto empresa prestadora de serviços de interesse público que interage com 
vários parceiros, os quais, direta ou indiretamente, constituem partes interessa‑
das no desempenho da sua atividade.

As transações ocorridas durante 2018 foram efetuadas com a empresa participa‑
da, Multicert — Serviços de Certificação Eletrónica, S. A., e encontram‑se quanti‑
ficadas no quadro seguinte:

Valores em milhares de euros

Saldos Activos

Multicert — Serviços de Certificação Electrónica

Saldos Passivos

Multicert — Serviços de Certificação Electrónica 579

Proveitos

Multicert — Serviços de Certificação Electrónica 13

Custos 

Multicert — Serviços de Certificação Electrónica 1 797

a) Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços 

Sobre esta matéria, consultar o capítulo 6 (Agenda para a Sustentabilidade), no 
ponto 6.2.3 (Procurement Sustentável).

Quadro 35 
Remunerações da Assembleia 
Geral

7.8. Transações com partes 
Relacionadas e Outras 

7.8.1. 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

Quadro 36 
Resumo das transações com 
entidades relacionadas

7.8.2. Informação sobre 
outras transações
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b) Identificação das transações que não tenham ocorrido em condições de 
mercado 

Analisando os processos já concluidos, foram desenvolvidos 412 processos cor‑
respondentes a 51,1 milhões de euros que envolveram tramitação processual re‑
lacionada com a contratação pública (acima dos 5.000€) e que foram adjudica‑
dos em 2018 , valor que em alguns processos é referente a contratos plurianuais 
que foram colocados no mercado em condições concorrenciais.

Neste domínio, regista‑se que cerca de 56,59% do valor foi adjudicado em con‑
dições concorrenciais, referente a 43,45% dos processos de aquisição dentro do 
patamar referido. 

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 divul‑
gados, do que resulta uma oferta reduzida e muito especializada, por vezes pro‑
tegida 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 foi efetuada 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 12,80% do valor 
total adjudicado, enquanto a parcela adquirida por contratação excluída foi de 
19%.

A parcela dos ajustes diretos correspondeu apenas a 3,03% do total do valor, no 
universo dos referidos 412 procedimentos, os quais se concretizaram a diversas 
entidades, dentro dos limites legais.

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). 

Designação Valor

CTT — CORREIOS DE PORTUGAL, S. A. 3 178 736 €

MULTICERT, S. A. 1 931 535 €

* O valor indicado inclui IVA

Quadro 37 
Fornecedores que representam 
mais de 5% dos fornecimentos 
e serviços externos (superior a 
1 M¤)
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Sobre este assunto, consultar, por favor, o capítulo 4 (Quadro Estratégico).

Em particular, quanto ao grau cumprimento das metas fixadas relativamente aos 
objetivos estratégicos, ver, por favor, o capítulo 4 (Quadro Estratégico), ponto 4.9 
(Desdobramento da Estratégia). 

Por último, remete‑se para o capítulo 7 (Relatório de Governo Societário), pon‑
to 7.2.4 (Orientações definidas para o Setor Empresarial do Estado), para verifica‑
ção 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 âmbi‑
to da proteção dos consumidores (vide artigo 49.º do RJSPE);

Sobre este assunto, consultar, por favor, o capítulo 6 (Agenda para a 
Sustentabilidade), ponto 6.3 (Valor para a Sociedade) e o ponto 6.2.4 (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 6 (Agenda para a 
Sustentabilidade), ponto 6.5 (Valor para o Ambiente) e ponto 6.4 (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 discrimina‑
ções e a permitir a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional (vide 
n.º 2 do artigo 50.º do RJSPE);

Sobre este assunto, consultar, por favor, o capítulo 6 (Agenda para a 
Sustentabilidade), ponto 6.4.2 (Igualdade e Diversidade) e ponto 6.4.1.4 
(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;

7.9. Análise de 
sustentabilidade nos 
domínios económico, 
social e ambiental 

7.9.1. Estratégias adotadas 
e grau de cumprimento 
das metas fixadas

7.9.2. Políticas 
prosseguidas com vista 
a garantir a eficiência 
económica, financeira, 
social e ambiental e a 
salvaguardar normas 
de qualidade
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Sobre este assunto, consultar por favor, o capítulo 6 (Agenda para a 
Sustentabilidade), ponto 6.4.2 (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 fortalecimen‑
to 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 o capítulo 6 (Agenda para a 
Sustentabilidade), ponto 6.4 (Valor para o Colaborador).

f) Informação sobre a política de responsabilidade económica, com referência 
aos moldes em que foi salvaguardada a competitividade da entidade, designa‑
damente 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). 
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 ex‑
posição a riscos decorrentes dos impactos ambientais, económicos e sociais das 
atividades, etc.).

Sobre este assunto, consultar, por favor, o capítulo 4 (Quadro Estratégico), 
6.2 (Valor para o Negócio), 6.3 (Valor para a Sociedade), 6.4 (Valor para o 
Colaborador) e 6.5 (Valor para o Ambiente).

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 enti‑
dade 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).

7.10. Avaliação do 
Governo Societário 

7.10.1. 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
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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)

7.10.2. 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
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Objetivos de Gestão definidos pelo Acionista para 2018

Sem prejuízo de se aguardar a assinatura formal dos Contratos de Gestão que 
contemplam os objetivos definidos pelo Acionista, a INCM efetuou a monito‑
rização dos objetivos e indicadores tendo por base a última proposta acordada 
pelas partes.

Objetivo Níveis Meta
anual

Dez-18 Ponderação Avaliação Grau de 
concretização

Racionalizar e conter custos
(CMVCM + FSE + CP)/VN

(1) Não 
cumprido 
(2) Cumprido
(3) Superado

> 70%
[67% ‑ 70%]
<67%

61,5% 12% 3  0,36

Preservar a remuneração futura do capital 
acionista 
Resultado Líquido / Capital Próprio

(1) Não 
cumprido 
(2) Cumprido
(3) Superado

< 16%
[16% ‑ 17%]
> 17%

19,8% 12% 3  0,36

Garantir a rendibilidade do negócio
EBITDA* / Volume de Negócios

(1) Não 
cumprido 
(2) Cumprido
(3) Superado

< 24%
[24% ‑ 26%]
> 26%

33,2% 12% 3  0,36

Aumentar a eficiência interna através da 
estratégia de inovação (Redução de custos 
oriundas de projetos de inovação, face 2016)

(1) Não 
cumprido 
(2) Cumprido
(3) Superado

< 3M€
[3M€ ‑ 3,5M€]
> 3,5M€

3.004.079 12% 2  0,24

Aumentar o volume de negócios da INCM 
através da estratégia de internacionalização 
(% de aumento do volume de negócios para 
mercados externos, face a 2016)

(1) Não 
cumprido 
(2) Cumprido
(3) Superado

< 1,520 M€
[1,520 M€ ‑1,532 
M€]
> 1,532 M€

3.115.107 12% 3  0,36

Notas: 
Para efeitos de avaliação dos objetivos quantitativos, uma vez que não fazem parte da atividade corrente da INCM, os resultados em cada 
um dos anos serão expurgados dos gastos e rendimentos associados à venda de refugo
*EBITDA= Resultados antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos

8.1 Cumprimento das 
orientações legais

8.1.1 Objetivos de 
gestão e Plano de 
Atividades e Orçamento

Quadro 38 A 
Objetivos e Indicadores 
Quantitativos dos Contratos 
de Gestão (Mandato 2017‑2019)

8 Relatório de Gestão
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Objetivo Níveis Meta anual dez-18 Ponderação Avaliação Grau de 
concretização

Concretizar a execução 
de um projeto de 
inovação 

(1) Não 
cumprido 
(2) Cumprido
(3) Superado

Sem pedido de registo de patente
Pedido de registo de patente
Realização de uma PoC

(1) Unicode: registo 
de 2 patentes e 1 
registo de marca
(2) PoC realizada 
e incoporação do 
unicode no novo 
selo de tabaco 2019

5% 3 0,15

Concretizar o Programa 
de Comemorações dos 
250 anos da Impressão 
Régia

(1) Não 
cumprido 
(2) Cumprido
(3) Superado

Concretizar menos que duas 
iniciativas
Concretizar pelo menos duas 
iniciativas (exposição, produto, 
conferência, ...)
Concretizar mais do que duas 
iniciativas

(1) Imprimere
(2) Moeda 
comemorativa
(3) Agenda 2018

5% 3 0,15

Assegurar o serviço 
público da INCM

(1) Não 
cumprido 
(2) Cumprido
(3) Superado

Não disponibilizar a App DRE
Disponibilizar a App DRE 
Disponibilizar a App DRE e 
atingir 20.000 downloads

App 
disponibilizada 
com 20.130 
downloads

5% 3 0,15

(1) Não 
cumprido 
(2) Cumprido
(3) Superado

Não operacionalizar a área de 
fiscalização das Contrastarias até 
31.12.2018
Operacionalizar a área de 
fiscalização das Contrastarias até 
31.12.2018
Operacionalizar a área de 
fiscalização das Contrastarias 
antes de 31.12.2018

Operacionalizada 
no dia 20.12.2018

5% 3 0,15

(1) Não 
cumprido 
(2) Cumprido
(3) Superado

Não internalizar o serviço do 
Português Claro
Internalizar o serviço do 
Português Claro até 31.12.2018
Internalizar o serviço do 
Português Claro antes de 
31.12.2018

Internalização 
efetuada em out 18

5% 3 0,15

Melhorar os níveis de 
serviço ao cliente  
(Serviço transporte 
Contrastarias, Nova Loja 
Online, 
Serviço de SMS 
Contrastarias Lisboa, 
Dicionário Jurídico, 
Portal At/id issuer ‑ 
tabaco)

(1) Não 
cumprido 
(2) Cumprido
(3) Superado

Não operacionalizar nenhum 
projeto
Operacionalizar pelo menos um 
projeto
Operacionalizar mais do que um 
projeto

(1) Dicionário 
Jurídico 

5% 2 0,10

Quadro 38 B 
Objetivos e Indicadores 
Qualitativos dos Contratos de 
Gestão (Mandato 2017‑2019)
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Objetivo Níveis Meta anual dez-18 Ponderação Avaliação Grau de 
concretização

Melhorar a eficiência 
e o controlo sobre as 
operações, otimizando 
a organização e os 
processos de gestão, 
produtivos e logísticos 

(1) Não 
cumprido 
(2) Cumprido
(3) Superado

Não iniciar o Projeto de 
Redesenho do Sistema Integrado 
de Gestão (SIG)
Definir a nova Rede de Processos 
Desenhar os novos Processos 
de forma transversal e integrada 
(1.º nível)

Em curso 5% 2 0,10

(1) Não 
cumprido 
(2) Cumprido
(3) Superado

Não concluir nenhuma fase dos 
projetos WM, SAP na UCO e BI**
Concluir pelo menos uma fase de 
um projeto (WM, SAP na UCO, BI)**
Concluir mais do que uma fase 
de um projeto (WM, SAP na 
UCO, BI)**

WM e BI 5% 3 0,15

Notas: 
*EBITDA= Resultados antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos
** Para efeitos de cumprimento dos objetivos, as fases dos projetos referidos são: (i) WM ‑ aceitação dos testes integrados; (ii) SAP na UCO 
- configuração dos processos da UCO em SAP; (iii) BI - início do projeto, com a instalação do novo software.

Como se pode observar pela leitura dos quadros anteriores, todos os objetivos 
definidos para os Contratos de Gestão foram cumpridos ou até mesmo supera‑
dos, não havendo lugar a medidas de correção aplicadas ou a aplicar.

Grau de execução do Plano de Atividades e Orçamento (PAO) 2018

Pretende‑se com este ponto evidenciar a execução do Plano de Atividades e 
Orçamento para 2018, designadamente quanto aos princípios financeiros de re‑
ferência, investimento, quadro de pessoal e nível de endividamento, justificando 
os desvios e as medidas de correção aplicadas ou a aplicar.

Há que referir, assim, em primeiro lugar, que o ofício n.º 5127, de 29 de novembro 
de 2017, da DGTF, relativo à elaboração dos Instrumentos Previsionais de Gestão 
(IPG) para 2018, determinava a observância de princípios financeiros relacio‑
nados com a evolução do EBITDA, com os gastos operacionais em geral, e, em 
particular, (i) com os gastos com deslocações, ajudas de custo e alojamento e 
(ii) com os gastos com contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria, 
bem como com os gastos com a frota automóvel e com a limitação do número de 
veículos em utilização.

Refira‑se novamente o pedido de exceção ao cumprimento dos princípios finan‑
ceiros dos IPG, nomeadamente (i) o princípio referente à melhoria do peso dos 
gastos operacionais, em geral, face ao volume de negócios e à melhoria do EBIT, 
(ii) o princípio da contenção dos gastos com pessoal e (iii) o princípio da manu‑
tenção ou redução do conjunto de gastos com deslocações, ajudas de custo e 
alojamento, bem como com a contratação de estudos, pareceres, projetos e con‑
sultadoria, cujos montantes foram previstos na proposta de Plano de Atividades 
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e Orçamento (PAO) de 2018/2020, tendo a mesma sido objeto de um despacho 
favorável pelo Secretário de Estado do Tesouro — Despacho n.º 356/18 — SET de 
11 de maio de 2018 (anexo 6).

Princípios Financeiros

1. EBITDA (Resultados antes de depreciações, gastos de financiamentos e 
impostos)

«Assegurar o crescimento do EBITDA, de forma a garantir a sustentabilida-
de económico-financeira da empresa.»

2018 2018 Desvio

Execução Planeado Valor %

EBITDA 31 207 692 24 447 871 6 759 821 28%

Da leitura do quadro acima, constata‑se que a INCM finalizou o ano de 2018 
com um EBITDA de 31,2 milhões de euros positivos. Assim, face ao Plano de 
Atividades e Orçamento (PAO) da INCM para 2018, regista‑se um desvio subs‑
tancialmente positivo de 6,8 milhões de euros (+28%) e um aumento de 1,2 mi‑
lhões de euros (+4%), quando comparado com 2017(5), cumprindo‑se com o prin‑
cípio financeiro previsto nos IPG.

Este desvio face ao planeado fica sobretudo devido a menores gastos com: (i) 
Fornecimentos e Serviços Externos (FSE), no valor de aproximadamente 4,6 mi‑
lhões de euros, justificados, essencialmente, pelo atraso na concretização dos 
novos projetos internacionais, com impacto significativo nesta rubrica de gastos; 
(ii) Outros Gastos e Perdas, no montante de 1,6 milhões de euros, que estão in‑
timamente associados ao IVA dos FSE referidos anteriormente; e (iii) Custo das 
Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas (CMVCM), no valor de 1,2 mi‑
lhões de euros, rubrica que, pela sua natureza, é de difícil previsibilidade, uma vez 
que oscila muito face às cadências mensais de produção, registou‑se um desvio 
de 6% (+1,2 milhões de euros) face ao previsto para 2018, uma vez que existiram 
menores consumos de disco de ouro, face às novas expectativas de vendas, a par 
do esforço efetuado de melhoria da eficiência interna e otimização das operações.

2. Gastos Operacionais

«A otimização da estrutura dos gastos operacionais que promova o equilíbrio or‑
çamental, mediante a redução do peso dos gastos operacionais sobre o volume 
de negócios, e que deve, adicionalmente, assegurar, no seu conjunto, a melhoria 
do peso dos gastos operacionais sobre o seu volume de negócios e do EBIT(6), 
face a 31 de dezembro de 2016 ou a outros valores que entretanto tenham sido 
autorizados pelas tutelas.»

Quadro 39 
EBITDA (Resultados antes 
de depreciações, gastos de 
financiamentos e impostos)

(5) Uma vez que, no exercício de 
2018, foi alterada a estrutura de 
divulgação da Demonstração de 
Resultados por natureza, para 
efeitos de comparabilidade, ao 
EBITDA referente ao exercício de 
2017 foi retirado o efeito da impa‑
ridade de investimentos e das per‑
das imputados à subsidiária (vide 
notas 32 e 23, respetivamente)

(6) EBIT = resultado operacional 
da empresa, ou seja, resultado da 
empresa antes do apuramento dos 
juros financeiros e do cálculo do 
imposto
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Valores em €

2018 2018 Desvio

Execução Planeado Valor %

Gastos operacionais(*) / VN 62% 69% ‑6% ‑9%

EBIT 26 701 745 20 067 329 6 634 416 33%

(*) Gastos operacionais = [(Gastos com CMVMC, FSE e Pessoal s/indemnizações)/VN]

Apesar de ter sido pedida a exceção ao cumprimento do princípio financeiro 
em apreço (anexo 6), o peso dos gastos operacionais sobre o volume de negó‑
cios situou‑se nos 62%, ficando abaixo do valor real de 2017 (63%) e considera‑
velmente menor ao peso que tinha sido planeado, pelos motivos explicados no 
ponto anterior, cumprindo‑se igualmente com este princípio financeiro previsto 
nos IPG.

3. Plano de Redução de Custos (PRC) 

«Deve ser contemplada a manutenção ou redução dos seguintes conjuntos de 
gastos, também face a 2016 ou a outros valores que entretanto tenham sido auto‑
rizados pelas tutelas: (1) deslocações, ajudas de custo e alojamento; (2) contrata‑
ção de estudos, pareceres, projetos e consultoria.»

Refira‑se, novamente, a este propósito o pedido de exceção ao cumprimento dos 
princípios financeiros dos IPG, nomeadamente (i) o princípio referente à me‑
lhoria do peso dos gastos operacionais, em geral, face ao volume de negócios e 
à melhoria do EBIT, (ii) o princípio da contenção dos gastos com pessoal e (iii) 
o princípio da manutenção ou redução do conjunto de gastos com deslocações, 
ajudas de custo e alojamento, bem como com a contratação de estudos, parece‑
res, projetos e consultadoria, cujos montantes foram previstos na proposta de 
Plano de Atividades e Orçamento (PAO) de 2018/2020, tendo a mesma sido ob‑
jeto de um despacho favorável pelo Secretário de Estado do Tesouro — Despacho 
n.º 356/18 — SET de 11 de maio de 2018 (anexo 6).

Ainda no que respeita às deslocações, ajudas de custo e alojamento, importa refe‑
rir que o limite aprovado de 234 mil euros foi cumprido no que respeita a gastos 
correntes ou relacionados com processos de internacionalização (pré‑venda e 
venda), num total de 215 mil euros. Este valor não inclui os gastos realizados ao 
abrigo de contratos internacionais firmados (+71 mil euros), uma vez que a INCM 
é totalmente ressarcida das verbas despendidas, estando as mesmas incluídas na 
formação do preço de execução dos projetos a que se referem e contratualmente 
acordadas com o cliente e, por outro lado, não foram incluídas no PAO pela sua 
imprevisibilidade e por estarem de acordo com os requisitos e necessidades de 
cada cliente e/ou contrato(7). 

Quadro 40 
Evolução do Peso dos Gastos 
Operacionais

(7) Tal como explicitado na comu‑
nicação PCA 136/PCA/2018 “[...] 
mantendo‑se o limite aprovado no 
PAO de 2018 para a realização 
das despesas com deslocações, 
ajudas de custo e alojamento, no 
valor anual de 234.215 euros, se 
considera adequado, para efeitos 
de monitorização do seu cumpri‑
mento, excecionar deste limite os 
custos incorridos na execução efe‑
tiva de contratos firmados junto de 
clientes, estimando‑se que até ao 
final do ano esse valor se eleve até 
aos 100 mil euros”
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Valores em €

PRC 2018 2018 Desvio

Execução Planeado Valor %

CMVMC 19 905 634 21 075 518 ‑1 169 884 ‑6%

FSE 16 537 974 21 119 714 ‑4 581 741 ‑22%

Gastos com o pessoal s/ indemnizações 24 567 143 24 704 711 ‑137 569 ‑1%

Estudos, pareceres e projetos de consultoria (FSE) 734 054 10 347 884 ‑9 613 830 ‑93%

Deslocações e Estadas (FSE) + Ajudas de Custo (GP)** 215 165 234 215 ‑19 051 ‑8%

Total (1) 61 010 750 66 899 944 ‑5 889 194 ‑9%

Volume de Negócios (VN)* (2) 97 672 634 97 127 347 545 287 1%

Peso dos Gastos / VN (1)/(2) 62% 69% ‑6% ‑9%

(*) O Volume de Negócios não inclui subsídios e indemnizações compensatórias
(**) Exclui os montantes relacionados com deslocações e estadas ao abrigo de contratos firmados com clientes

De acordo com os valores registados nestas rubricas de gastos, como se poderá 
observar no quadro acima, este princípio financeiro foi igualmente cumprido. 

Assim, as despesas de deslocações, ajudas de custo e alojamento correntes ou 
relacionadas com processos de internacionalização acabaram por ficar ligeira‑
mente abaixo do planeado (‑19 mil euros) devido ao esforço envidado pela INCM 
de controlo e contenção desta rubrica de gastos.

No que concerne à contratação de estudos, pareceres, projetos e consultoria, 
comparativamente com PAO, verificou‑se uma variação de ‑93% (‑9,6 milhões 
euros), já que, conforme referido anteriormente, existiram atrasos na realização 
de novos projetos internacionais cujos custos previstos não se vieram a registar, 
bem como gastos com I&DI, que, apesar de terem sido planeados como FSE, aca‑
baram por ser registados como imobilizado e também diferimentos na aceitação 
de projetos que, ocorrendo apenas em 2019, só aí terão a contabilização do seu 
gasto.

4. Gastos com a Frota Automóvel 

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). Neste tipo de gastos é de salientar que a INCM encetou esforços 
significativos para garantir poupanças face aos valores despendidos em anos 
anteriores e, em 2017, através da realização de um procedimento único em escala 

Quadro 41 
Evolução dos Gastos 
Operacionais/Volume de Negócios
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para o efeito, contemplando doze das suas viaturas, conseguiu diminuir ainda 
mais os encargos com os contratos de aluguer operacional de veículos (AOV), 
mantendo embora a sua frota, através da redução de algumas categorias, cuja 
poupança se continua a verificar em 2018. 

No quadro infra apresenta‑se a comparação do número de veículos e dos respe‑
tivos gastos com o que tinha sido planeado para o ano 2018, concluindo‑se que 
foi ainda possível ficar abaixo do inscrito no PAO 2018, valor que por si só já 
cumpria com o princípio financeiro dos IPG, uma vez que se encontrava abaixo 
dos valores executados para 2016. Relativamente ao número de veículos, não se 
registou qualquer alteração face ao planeado.

Valores em €

2018 2018 Desvio

Execução Planeado Valor %

Gastos com a frota automóvel (€) 140 911 146 291 ‑5 380 ‑4%

N.º de veículos 22 22 0 0%

Investimentos

No que concerne aos investimentos foi executado 65% do valor que estava pla‑
neado para o ano de 2018, totalizando um montante de 7,8 milhões de euros. É, 
no entanto, importante ressalvar que uma grande maioria dos equipamentos de 
renovação e/ou reestruturação e otimização produtiva foi adquirida em concur‑
sos públicos internacionais, onde os interessados levantaram várias questões do 
foro técnico, protelando a execução dos investimentos planeados, que só pode‑
rão 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 2018 incorpora 3,7 milhões de euros destes investimentos que transita‑
ram de 2018, sendo que, caso se tivesse conseguido concluir os processos de 
aquisição e instalação (vg. equipamento impressão offset bobina, equipamento 
impressão offset folha papel e equipamento de envelopagem documentos de alta 
cadência) durante o ano em análise, a taxa de execução chegaria aos 96%.

Valores em euros

Tipologia de Investimento Investimento 
com início 

em 2018

Executado 
1.º trimestre

Executado 
2.º trimestre

Executado  
3.º trimestre

Executado 
4.º trimestre

Valor % Valor % Valor % Valor %

Investimentos de Conservação e 
Remodelação

2 309 893 146 648 6% 649 360 28% 949 262 41% 2 705 289 117%

Investimentos de Mobiliário e 
Equip. Administrativo

51 932 28 030 54% 115 931 223% 148 611 286% 235 805 454%

Quadro 42 
Gastos com a Frota Automóvel 
e Número de Veículos

Quadro 43 
Taxa de Execução Orçamental dos 
Investimentos
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Valores em euros

Tipologia de Investimento Investimento 
com início 

em 2018

Executado 
1.º trimestre

Executado 
2.º trimestre

Executado  
3.º trimestre

Executado 
4.º trimestre

Valor % Valor % Valor % Valor %

Investimentos de Renovação 
Parque Industrial

2 437 229 58 400 2% 73 360 3% 74 710 3% 132 367 5%

Investimentos em Portefólio de 
Programas e Projetos

2 788 723 313 327 11% 1 153 998 41% 1 378 233 49% 1 866 160 67%

Investimentos em soluções 
tecnológicas

1 261 318 83 596 7% 244 132 19% 544 836 43% 2 278 344 181%

Investimentos para reestruturação 
e otimização produtiva

3 152 487 87 651 3% 210 661 7% 245 038 8% 421 345 13%

Investimentos em soluções clientes 0 0 0 54 286 106 697 0 178 874 0

Total 12 001 583 717 652 6% 2 501 729 21% 3 447 387 29% 7 818 184 65%

Quadro de Pessoal

Relativamente ao quadro de pessoal, estava previsto, e foi objeto de despacho 
favorável no ato de aprovação do PAO 2018, que o quadro de efetivos da INCM 
pudesse totalizar 698 colaboradores, no final de 2018, incluindo os titulares do 
órgão de gestão, prevendo‑se, desde logo, o gradual aumento do efetivo de pes‑
soal 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 2018, 
a totalidade de colaboradores que havia sido planeado, verificando‑se um desvio 
de 12 colaboradores.

Designação Execução Planeado Desvio

2018 2018 Valor %

N.º T RH (O.S. + Cargos de Direção + Trabalhadores) 686 698 ‑12 ‑1,7%

Nível de Endividamento

A este propósito é de referir que a INCM não requereu financiamento durante 
o ano 2018.

Desde o ano 2013 que a INCM não requer financiamento.

2018 2017 2016 2015 2014

Encargos Financeiros (€) 11 788 10 713 89 304 26 508 21 752 

Taxa Média de Financiamento (%) 0% 0% 0% 0% 0%

Quadro 44 
Número total de RH

8.1.2. Gestão do 
risco financeiro

Quadro 45 
Evolução de Encargos Financeiros
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Não aplicável, pois desde o ano 2013 que a INCM não requer financiamento, 
conforme anteriormente mencionado.

Passivo Remunerado 2018 2017 Variação 18/17

Valores (€) Valor %

Financiamento Remunerado (Corrente e Não Corrrente) 0 0 0 0,0%

‑ do qual concedido pela DGTF 0 0 0 0,0%

Aumentos de Capital por dotação 0 0 0 0,0%

Aumentos de Capital por conversão créditos 0 0 0 0,0%

Novos investimentos

Em conformidade com a RCM 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 segui‑
da 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 2018 2017 Variação 18/17

Valor %

Prazo (dias) 57 56 1 1,8%

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 cum‑
primento de prazos. 

De acordo com o disposto no número 2 do artigo 24.º do Decreto‑Lei n.º 33/2018, 
de 15 de maio, a INCM publica trimestralmente no seu site em https://www.incm.
pt/portal/incm_df.jsp os montantes em dívida vencida a fornecedores, com pra‑
zos superiores a 30 dias.

Dívidas Vencidas Valor (€) Valor das dívidas vencidas de acordo com o art. 1.º DL 65-A/2011 (€)

0-90 dias 90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias > 360 dias

Aq. de Bens e Serviços  980 858 13 474 267 186 30 682 56 590 

Aq. de Capital  ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 

Total  980 858 13 474 267 186 30 682 56 590 

8.1.3. Limite de crescimento 
do endividamento

Quadro 46 
Evolução do Passivo Remunerado

8.1.4. Evolução do prazo 
médio de pagamentos

Quadro 47 
Prazo Médio de Pagamentos

Quadro 48 
Valor das Dívidas Vencidas
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Não aplicável, pois não existiram recomendações do acionista emitidas aquando 
da aprovação das contas do exercício de 2017.

a) Órgãos Sociais

1. Mesa da Assembleia Geral

Sobre este assunto, consultar, por favor, o quadro 35 do ponto 7.7 (Remunerações), 
no capítulo 7 (Relatório de Governo Societário).

2. Conselho de Administração

Sobre este assunto, consultar, por favor, o quadro 20 do ponto 7.5 (Órgãos Sociais 
e Comissões), e os quadros 31 a 33, do ponto 7.7 (Remunerações), no capítulo 7 
(Relatório de Governo Societário).

Os membros do Conselho de Administração da INCM que exerceram fun‑
ções em 2018 não desempenham quaisquer outras funções remuneradas em 
acumulação. 

Não existiram, em 2018, remunerações pagas sob a forma de participação nos 
lucros e/ou de pagamento de prémios, bem como não existiu qualquer indemni‑
zação paga ou devida a ex‑administradores.

Membro do CA Encargos com Viaturas - 2018
Viatura 

atribuída
Celebração 
de contrato

Valor de 
referência 
da viatura 

(€)

Modalidade 
(1)

Ano 
início

Ano 
Termo

Valor da 
Renda 

Mensal 
(€)

Gasto 
Anual com 

Rendas 
(€)

Prestações 
Contratuais 

Remanescentes 
(N.º)

2017‑2019 Presidente Gonçalo 
Nuno Mendes 
de Almeida 
Caseiro

S S 35 508 AOV 2017 2021 527 1 054 45 

2017‑2019 Vogal Dora Maria dos 
Santos Ferreira 
Brites Moita

S S 42 348 AOV 2014 2018 530 1 060 12 

2017‑2019 Vogal Alcides de 
Castro Oliveira 
Gama

S S 42 348 AOV 2014 2018 530 1 060 12 

(1) Aquisição, AOV, Leasing ou outra

8.1.5. Recomendações 
do acionista emitidas 
na aprovação das 
contas de 2017

8.1.6. Remunerações

Quadro 49 
Encargos com viaturas do 
Conselho de Administração
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Mandato Membro do CA Gastos Anuais associados a Deslocações em Serviço (€)

Deslocações 
em Serviço

Custo com 
Alojamento

Ajudas 
de Custo

Outras Gasto total 
com viagens Identificar Valor

2017‑2019 Presidente Gonçalo Nuno Mendes de 
Almeida Caseiro

16 222 2 461 2 778 21 460

2017‑2019 Vogal Dora Maria dos Santos 
Ferreira Brites Moita

1 551 875 563 2 989

2017‑2019 Vogal Alcides de Castro Oliveira 
Gama

4 812 1 456 1 977 8 245

32 695

3. Fiscalização

(i) Conselho Fiscal

Sobre este assunto, consultar, por favor, o quadro 22 do ponto 7.5 (Órgãos Sociais 
e Comissões), e o quadro 34 do ponto 7.7 (Remunerações), ambos do capítulo 7 
(Relatório de Governo Societário).

(ii) ROC/FU

Sobre este assunto, consultar, por favor, o quadro 24 do ponto 7.5 (Órgãos Sociais 
e Comissões) do capítulo 7 (Relatório de Governo Societário).

Nome ROC/FU Valor Anual do Contrato de Prestação 
de Serviços - 2018 (€)

Valor Anual de Serviços Adicionais - 2018(€)

Valor 
(1)

Reduções 
(2)

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

Identificação do Serviço Valor (1) Reduções 
(2)

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

Grant Thornton e 
Associados, SROC

26 584,45 0,00 26 584,45 Apoio Serviços Contabilidade e 
Certificação Projetos SAMA

5 950,00 0 5 950,00

4. Auditor Externo

Sobre este assunto, consultar, por favor, o quadro 26 do ponto 7.5 (Órgãos Sociais 
e Comissões) do capítulo 7 (Relatório de Governo Societário).

Quadro 50 
Gastos com Deslocações 
em Serviço

Quadro 51 
Contrato de Prestação de Serviços 
do ROC
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Nome Auditor Externo Valor Anual do Contrato de 
Prestação de Serviços - 2018 (€)

Valor Anual de Serviços Adicionais - 2018 (€)

Valor (1) Reduções 
(2)

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

Identificação do Serviço Valor 
(1)

Reduções 
(2)

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

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

28 700 0 28 700 Consultoria no âmbito do 
Regime Operacional de 
Reavaliação de Ativos Fixos 
introduzidos pelo Decreto‑Lei 
n.º 66/2016

15 000 0 15 000

Em 2018, na INCM, não existia a possibilidade de utilização de cartões de crédi‑
to 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.

O valor das despesas associadas a comunicações, que incluem telefone móvel, 
telefone domiciliário e internet, constam no quadro seguinte.

Membro do CA (Nome) Gastos com Comunicações Móveis (€)

Plafond 
Mensal 

Definido

Valor Anual Observações

2017‑2019 Presidente Gonçalo Nuno Mendes 
de Almeida Caseiro

80 2 266 Uso de comunicações móveis a título extraordinário, 
durante períodos de deslocação ao estrangeiro, 
nomeadamente a Cabo Verde para acompanhar o 
lançamento do Cartão Nacional de Identificação (CNI) 
e a montagem do centro de personalização local (PECV) 
e a Maputo para acompanhar projetos estratégicos neste 
país. Despesa autorizada através das DCA 106, 528, 639, 
701, 996, de 2018 e da DCA 105 de 2019.

2017‑2019 Vogal Dora Maria dos Santos 
Ferreira Brites Moita 

80 587

2017‑2019 Vogal Alcides de Castro 
Oliveira Gama 

80 405

3 258

Quadro 52 
Contrato de Prestação de Serviços 
do Auditor Externo

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

Quadro 53 
Gastos com Comunicações Móveis
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Os valores associados às despesas de combustível e portagens afetos mensal‑
mente às viaturas de serviço dos elementos do Conselho de Administração cons‑
tam no quadro seguinte:

Membro do CA 
(Nome)

Plafond Mensal 
Combustível e 

Portagens

Gastos anuais associados a Viaturas (€)

Combustível Portagens Total Observações

Gonçalo Nuno Mendes de Almeida Caseiro 486 1 737 800 2 537

Dora Maria dos Santos Ferreira Brites Moita 389 1 426 543 1 969

Alcides de Castro Oliveira Gama 389 2 163 1 680 3 843

Total 8 349 

A INCM não teve, em 2018, 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.

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 18/2014, de 7 de março, encontra‑se cumprido, con‑
siderando as informações sobre remunerações desagregadas por género cons‑
tantes no capítulo 6 (Agenda para a Sustentabilidade), ponto 6.4.2 (Igualdade e 
Diversidade).

Sobre este assunto, consultar, por favor, o capítulo 6 (Agenda para a 
Sustentabilidade), ponto 6.2.5 (Gestão do Risco).

Sobre este assunto, consultar, por favor, o capítulo 6 (Agenda para a 
Sustentabilidade), ponto 6.2.3 (Procurement Sustentável).

A INCM aderiu ao Sistema Nacional de Compras Publicas (SNCP) com o esta‑
tuto 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 processos de aquisição em categorias transversais da sua atividade. 

Quadro 54 
Gastos Anuais das Viaturas 
dos Elementos do Conselho 
de Administração

8.1.8. Despesas não 
documentadas ou 
confidenciais

8.1.9. Relatório sobre 
remunerações 

8.1.10. Relatório 
anual sobre prevenção 
da corrupção

8.1.11. Contratação Pública 

8.1.12. Nível de 
adesão da empresa ao 
sistema nacional de 
compras públicas
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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 de‑
senvolvimento 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 ativos os acordos de fornecimento de combustíveis 
rodoviários (precisamente em parceria com as diversas entidades da PCM), de 
licenciamento e manutenção de software e de serviços de limpeza.

Atentas as orientações estabelecidas pelo acionista único, bem como as obriga‑
ções decorrentes da Lei do Orçamento de Estado, foi revisto em 2018 o Plano 
de Redução de Custos Operacionais (PRC) da INCM para o triénio 2019/2021, 
devidamente disponibilizado em SIRIEF. 

Este Plano resultou de uma revisão do anterior PRC, contemplando algumas me‑
didas que, por motivos vários, houve necessidade de recalendarizar ou que, em‑
bora 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 2019. 

Assim, o PRC para 2019/2021 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 30 medidas 
de redução de custos, agrupadas nas categorias: A) Adquirir em regime con‑
correncial, B) Racionalizar custos e/ou actividade e C) Projetos de Inovação e 
Desenvolvimento.

Valores em €

PRC 2018 2018 2017 2016 Variação 2018/2017

PAO absoluta %

(0) EBITDA 31 207 692 24 447 870 30 030 226 31 626 209 1 177 466 4%

(1) CMVMC 19 905 634 21 075 518 25 737 703 25 157 828 ‑5 832 069 ‑23%

(2) FSE 16 537 974 21 119 714 15 512 237 13 874 944 1 025 736 7%

(3) Gastos com o pessoal corrigidos dos encargos i), 
ii) e iii) (e)

23 699 413 23 506 325 22 376 746 20 472 017 1 322 667 6%

(3.i) Indemnizações pagas por rescisão 680 892 115 572 268 408 328 404 412 484 154%

(3.ii) Valorizações remuneratórias nos termos da LOE 
2018

      

(3,iii) Impacto da aplicação do disposto no artigo 21.º 
da Lei n.º 42/2016, de 29 de dezembro

867 729 1 198 386   867 729  

8.1.13. Redução de 
gastos operacionais

Quadro 55 
Gastos Operacionais
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Valores em €

PRC 2018 2018 2017 2016 Variação 2018/2017

PAO absoluta %

(4) Gastos Operacionais =(1)+(2)+(3) 60 143 021 65 701 558 63 626 687 59 504 789 ‑3 483 666 ‑5%

(5)Volume de Negócios (VN) 97 672 634 97 127 347 95 927 125 94 431 005 1 745 509 2%

(6) Peso dos Gastos / VN = (4)/(5) 62% 68% 66% 63%   

(i) Gastos com Deslocações e Alojamento(FSE)(a) 229 327 200 734 154 205 134 004 75 121 49%

(ii) Gastos com Ajudas de custo (G c/ Pessoal) (a) 57 079 33 481 38 351 37 153 18 728 49%

(iii) Gastos associados à frota automóvel (d) 140 911 146 291 165 977 0 ‑25 066 ‑15%

Total = (i) + (ii) + (iii) 427 317 380 506 358 533 171 157 68 784 19%

(7) Encargos com contratação de estudos, pareceres, 
projetos e consultoria

734 054 10 347 884 936 435  ‑202 382 ‑22%

Número Total de RH (OS+CD+Trabalhadores) 686 698 654 644 32 5%

N.º Órgãos Sociais (OS) 3 3 3 3 0 0%

N.º Cargos de Direção (CD) * 104 100 100 102 4 4%

N.º Trabalhadores (sem OS e sem CD) (b) 579 595 551 539 28 5%

N.º Trabalhadores/N.º CD 6,57 6,95 6,51 6,28   

N.º de Viaturas (c) 22 22 23 23 ‑1 ‑4%

* Inclui todos os cargos de direção e chefia

Notas : 
(a) Gastos decorrentes da atividade corrente, internacionalização e 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 n.º de viaturas inclui 8 viaturas de mercadorias (eram 9 em 2015, 2016 e 2017).
(d) O valor refere‑se a todos os gastos com FSE e inclui ainda as contas: 68122000(Impostos s/transp), 68884000 (Pen.Contrat.‑Div) e 
69180000(Outros juros).
(e) Em 2018, excetuam‑se dos gastos com pessoal os valores das indemnizações pagas por rescisão e os encargos decorrentes da 
reposição dos 50% dos direitos adquiridos das matérias abrangidas pelos instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho, 
conforme disposto no artigo 21.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro. Para efeitos de comparabilidade, em 2017, apenas são 
expurgados os encargos decorrentes das indemnizações por rescisão.

Para maior detalhe, consultar, por favor, o capítulo 7 (Relatório de Governo 
Societário), ponto 7.2.4 (Orientações definidas para o Setor Empresarial do 
Estado).

A INCM está obrigada ao cumprimento do princípio de unidade de tesoura‑
ria, em particular em 2018 por força da aplicação do artigo 28.º do Decreto‑Lei 
n.º 133/2013, de 3 de outubro, artigo 135.º da LOE 2018 e artigo 104.º do DLEO, à 
qual não foi excecionada, com as dispensas autorizadas pelo Despacho n.º 520/15, 
de 15 de abril, da Senhora Secretária de Estado do Tesouro.

8.1.14. Princípio da Unidade 
de Tesouraria do estado
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Banca Comercial* 1.º Trimestre
€

2.º Trimestre
€

3.º Trimestre
€

4.º Trimestre
€

CGD  145 515  237 898  13 836  32 012 

Total  145 515  237 898  13 836  32 012 

Juros auferidos**  ‑  ‑  ‑  ‑ 

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

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

De acordo com a legislação em vigor, o CA da INCM declara que a empresa não 
tem dívidas em mora à Segurança Social e à Autoridade Tributária, tendo essa si‑
tuação sido confirmada pelo ROC e Auditor Externo, e que desde a data a que se 
reportam as demonstrações financeiras (31 de dezembro de 2018) até à presente 
data não ocorreram quaisquer situações que pudessem alterar significativamen‑
te a situação patrimonial e os resultados da empresa.

Informação a constar no site do SEE Divulgação Comentários

S/N/N.A. Data 
Atualização

Estatutos S 2015 Site Empresa e reporte no SIRIEF

Caraterização da Empresa S * Site Empresa e reporte no SIRIEF

Função de tutela e acionista S * Site Empresa e reporte no SIRIEF

Modelo de Governo / Membros dos Órgãos Sociais S

‑ Identificação dos órgãos sociais S * Site Empresa e reporte no SIRIEF

‑ Estatuto Remuneratório Fixado S * Site Empresa e reporte no SIRIEF

‑ Divulgação das remunerações auferidas pelos Órgãos Sociais S 2018 Site Empresa e reporte no SIRIEF

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

S * Site Empresa 

‑ Apresentação das sínteses curriculares dos membros dos Órgãos 
Sociais

S * Site Empresa 

Esforço Financeiro Público NA

Quadro 56 
Aplicações por Entidade

8.1.15. Cumprimento 
de recomendações do 
tribunal de contas 

8.1.16. Outros 
Requisitos Legais

8.1.17. Informação 
divulgada a 31/12/2018 no 
sítio da internet do SEE 

Quadro 57 
Informação Divulgada
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Informação a constar no site do SEE Divulgação Comentários

S/N/N.A. Data 
Atualização

Ficha Síntese S 2017 Site Empresa e reporte no SIRIEF

Informação Financeira histórica e atual S 2018 Site Empresa e reporte no SIRIEF

Princípios de Bom Governo S

‑ Regulamentos internos e externos a que a empresa está sujeita S 2018 Relatório de Gestão (disponível 
no site da INCM) e SIRIEF

‑ Transações relevantes com entidades relacionadas S 2018 Relatório de Gestão (disponível 
no site da INCM) e SIRIEF

‑ Outras transações S 2018 Relatório de Gestão (disponível 
no site da INCM) e SIRIEF

‑ Análise da sustentabilidade da empresa nos domínios: S 2018 Relatório de Gestão (disponível 
no site da INCM) e SIRIEF

Económico S 2018 Relatório de Gestão (disponível 
no site da INCM) e SIRIEF

Social S 2018 Relatório de Gestão (disponível 
no site da INCM) e SIRIEF

Ambiental S 2018 Relatório de Gestão (disponível 
no site da INCM) e SIRIEF

‑ Avaliação do Cumprimento dos Princípios de Bom Governo S 2018 Relatório de Gestão (disponível 
no site da INCM) e SIRIEF

‑ Código de ética S 2018 Site Empresa

* Em permanente atualização no site INCM

Cumprimento das Orientações legais — 2018 Cumprimento Quantificação/
Identificação

Justificação / Referência ao ponto 
do RelatórioS N NA

Objetivos de Gestão X Capítulo 8 (Relatório de Gestão), 
ponto 8.1.1 (Objetivos de Gestão e 
Plano de Atividades e Orçamento)

Metas a atingir constantes no PAO Capítulo 8 (Relatório de Gestão), 
ponto 8.1 (Cumprimento das 
Orientações Legais)

Princípios Financeiros de Referência X

Investimento X

Gastos com o Pessoal X

Grau de execução do orçamento carregado no SIGO/SOE X

Gestão do Risco Financeiro X Capítulo 8 (Relatório de Gestão), 
ponto 8.1.2 (Gestão do Risco 
Financeiro)

8.1.18. Tabela de 
Cumprimento das 
orientações legais

Quadro 58 
Cumprimento das Orientações 
Legais
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Cumprimento das Orientações legais — 2018 Cumprimento Quantificação/
Identificação

Justificação / Referência ao ponto 
do RelatórioS N NA

Limites de Crescimento do Endividamento X Capítulo 8 (Relatório de Gestão), 
ponto 8.1.3 (Limites de Crescimento 
do Endividamento)

Evolução do PMP a fornecedores X Capítulo 8 (Relatório de Gestão), 
ponto 8.1.4 (Evolução do Prazo Médio 
de Pagamentos)

Divulgação dos Atrasos nos Pagamentos (Arrears) X Capítulo 8 (Relatório de Gestão), 
ponto 8.1.4 (Evolução do Prazo Médio 
de Pagamentos)

Recomendações do acionista na aprovação de contas X Capítulo 8 (Relatório de Gestão), 
ponto 8.1.5 (Recomendações do 
Acionista na aprovação de contas de 
2017)

Remunerações: X

Não atribuição de prémios de gestão X Capítulo 7 (Relatório de Governo 
Societário), ponto 7.7 (Remunerações), 
alínea C.II

CA ‑ reduções e reversões remuneratórias vigentes em 
2018

X Capítulo 7 (Relatório de Governo 
Societário), ponto 7.7 (Remunerações), 
alínea C.II

Fiscalização (CF/ROC/FU) ‑ reduções e reversões 
remuneratórias vigentes em 2018

X Capítulo 7 (Relatório de Governo 
Societário), ponto 7.7 (Remunerações), 
alínea C.II

Auditor Externo – redução remuneratória vigente em 2018 X

EGP ‑ Artigos 32.º e 33.º do EGP Capítulo 8 (Relatório de Gestão), 
ponto 8.1.7 (Artigos 32.º e 33.º do EGP)Não utilização de cartões de crédito X

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 8 (Relatório de Gestão), 
ponto 8.1.8 (Despesas não 
Documentadas ou Confidenciais)

Proibição de realização de despesas não documentadas ou 
confidenciais

Promoção da Igualdade salarial entre mulheres e homens – 
n.º 2 da RCM n.º 18/2014

X Capítulo 8 (Relatório de Gestão), 
ponto 8.1.7 (Artigos 32.º e 33.º do EGP)

Elaboração e divulgação do relatório sobre as 
remunerações pagas a mulheres e homens

Capítulo 6 (Agenda de 
Sustentabilidade), ponto 6.4.2 
(Igualdade e Diversidade)

Elaboração e divulgação do relatório anual sobre prevenção 
e corrupção

X Capítulo 6 (Agenda de 
Sustentabilidade), ponto 6.2.5 (Gestão 
do Risco)

Contratação Pública X Capítulo 6 (Agenda de 
Sustentabilidade), ponto 6.2.3 
(Procurement Sustentável)

Aplicação das normas de contratação pública pela empresa X
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Cumprimento das Orientações legais — 2018 Cumprimento Quantificação/
Identificação

Justificação / Referência ao ponto 
do RelatórioS N NA

Aplicação das normas de contratação pública pelas 
participadas

X

Contratos submetidos a visto prévio do TC X

Auditorias do Tribunal de Contas X Capítulo 8 (Relatório de Gestão), 
ponto 8.1.15 (Cumprimento de 
Recomendações do Tribunal de 
Contas)

Parque Automóvel X Capítulo 8 (Relatório de Gestão), 
ponto 8.1.1 (Objetivos de Gestão e 
Plano de Atividades e Orçamento)

N.º viaturas

Gastos Operacionais das Empresas Públicas X

Princípio da Unidade de Tesouraria (artigo 28.º do DL 
133/2013)

X Capítulo 8 (Relatório de Gestão), 
ponto 8.1.14 (Princípio de Unidade de 
Tesouraria do Estado)

Disponibilidades e aplicações centralizadas no IGCP X

Disponibilidades e aplicações na Banca Comercial X

Juros auferidos em incumprimento da UTE e entregues em 
Receita do Estado

X

A presente análise sintetiza os resultados, a situação patrimonial e financeira al‑
cançada pela INCM a 31 de dezembro 2018. A sua leitura deve ser realizada em 
conjugação com as demonstrações financeiras e respetivas notas com informa‑
ção mais detalhada.

Durante o ano de 2018 a INCM reforçou a sua estratégia do investimento na 
inovação em produtos que incorporam tecnologia de segurança, na internacio‑
nalização e no aumento da eficiência interna, alavancando um impacto positivo 
nos resultados da empresa a médio e longo prazo, com o objetivo de manter a 
sua competitividade no mercado em que se insere, obtendo interessantes rendi‑
bilidades e permitindo continuar a remunerar de forma apropriada o acionista.

O volume de negócios ascendeu ao montante de 97,7 milhões de euros, corres‑
pondendo a um aumento de 0,2% face ao ano anterior.

8.2. Análise 
económico‑financeira

8.2.1. Volume de negócios
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Estratégia Políticas

Tática Operação

Dora Moita
Administradora

Funções 
de Suporte

Gonçalo Caseiro
Presidente do Conselho de Administração

Alcides Gama
Administrador

DSA DFI DEL DRH SLG DJU DSI DCP DCM SOR SLI 

Estratégia Políticas

Reporte e Instrumentos de gestão

Reporte e Instrumentos de gestão

Dora Moita
Administradora

Funções 
Centro Corportivo

Gonçalo Caseiro
Presidente do Conselho de Administração

Alcides Gama
Administrador

CISO DAI DPC DPI

92,00 93,00 94,00 95,00 96,00 97,00 98,00

94,43

95,93

97.67

valores em milhões de euros

2016

2017

2018

A INCM obteve em 2018 um Resultado Líquido de 19,7 milhões de euros, valor 
30% acima do atingido no período homólogo, correspondente a 20% do volume 
de negócios. Importa salientar que a referida evolução do resultado apresentado 
foi fortemente influenciado por situações extraordinárias (imparidade verificada 
em 2017 no terreno de Albarraque). 

O Resultado Antes de Impostos, Taxas, Depreciações e Amortizações (EBITDA) 
apurado foi de 31,2 milhões de euros, correspondendo a 32% do volume de 
negócios. 

O Resultado Antes de Impostos (EBT) ascendeu ao montante de 26,8 milhões de 
euros, representando 27% do volume de negócios.

Unidade: milhões de euros

Demonstração de Resultados 2016 2017 2018

Volume de negócios 94 96 98

Resultado antes de depreciações, amortizações, gastos de financiamento 
e impostos

32 30 31

Resultado antes de impostos 28 19 27

Resultado líquido 20 15 20

Percentagem do volume de negócios 2016 2017 2018

Volume de negócios 100% 100% 100%

Resultado antes de depreciações, amortizações, gastos de financiamento 
e impostos

33% 31% 32%

Resultado antes de impostos 29% 20% 27%

Resultado líquido 21% 16% 20%

Quadro 59 
Evolução do Volume de Negócios

8.2.2. Resultados

Quadro 60 
Evolução de Indicadores
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2018

2017

2016

Capital próprioCapital AlheioAtivo líquido total

2018

2017

2016

97,7

95,9

94,4

133 933 458

130 771 749

132 796 514

38 811 336

43 822 187 

36 495 016

95 122 121

86 949 562

96 301 498

Volume de negócios
Resultado antes de depreciações, amortizações, gastos de financiamento e impostos
Resultado antes de impostos
Resultado líquido

31,21

30,0

31,6

26,75

18,9

27,7

19,67

15,1

20,0

A Rendibilidade do Capital Próprio apurada foi de 20,68%, a evolução foi influen‑
ciada, além da desvalorização do referido ativo em 2017, por alguns ganhos de 
eficiência no custo do consumo de matérias primas em 2018. 

Assim, ao analisarmos a Rendibilidade do Capital Próprio, verificamos um au‑
mento da rendibilidade líquida das vendas (RL/Vendas), que compensou a 
ligeira diminuição na rotação do ativo (Vendas /Ativo) e na relação entre o ativo 
e os capitais próprios (grau de endividamento) da empresa. 

Rendibilidade dos Capitais Próprios 2016 2017 2018

RL /Vendas 0,2122 0,1572 0,2014

Vendas/Ativo 0,7111 0,7335 0,7293

Ativo/CP 1,3790 1,5040 1,4080

20,81% 17,34% 20,68%

Rentabilidade do Capital Próprio 2016 2017 2018

Política de Investimento 0,21 0,14 0,23

EBITDA/Vendas 0,29 0,20 0,32

Vendas/Ativo 0,71 0,73 0,73

Política de Financiamento 1,38 1,50 1,21

Ativo/CP 1,38 1,50 1,41

RAI/EBITDA 1,00 1,00 0,86

Efeito Fiscal 0,72 0,80 0,74

RL/RAI 0,72 0,80 0,74

Rendibilidade dos capitais próprios 20,81% 17,34% 20,68%

Quadro 61 
Evolução de Resultados

8.2.3. Rendibilidade 
do capital próprio

Quadro 62 
Rendibilidade dos Capitais 
Próprios (ROE)
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Relativamente às restantes Rendibilidades:

Rendibilidades 2016 2017 2018

Rendibilidade do Ativo Total = EBITDA / Ativo 20,9% 23,0% 23,3%

Rendibilidade Bruta das Vendas = EBITDA / Vendas 33,5% 31,3% 32,0%

Rendibilidade antes de Impostos = RAI / Vendas 29,3% 19,7% 27,4%

Rendibilidade líquida das vendas=Resultado Líquido/ Vendas 21,2% 15,7% 20,1%

A posição financeira da empresa esteve assente no Ativo Total Líquido no mon‑
tante de 134 milhões de euros, repartido por 82 e 52 milhões de euros, em cor‑
rente e não corrente, respetivamente. A evolução do Ativo não corrente reflete 
o esforço de investimento que a INCM tem realizado no desenvolvimento de 
novos produtos e novas tecnologias, superior à perda de valor pelo uso e obso‑
lescência do ativo existente.

O Passivo ascendeu a valores de 39 milhões de euros, entre 16 e 23 milhões de 
euros, corrente e não corrente, respetivamente. As responsabilidades com benefí‑
cios pós emprego ascenderam em 2018 a 22,4 milhões de euros, menos 13% que 
em dezembro de 2017, referindo‑se essencialmente a variações atuariais.

Unidade: euros

Balanço 2016 2017 2018

Ativo não corrente 51 653 071 49 614 605 51 834 986

Ativo corrente 81 143 443 81 157 145 82 098 472

Ativo total 132 796 514 130 771 749 133 933 458

Capital Próprio 96 301 498 86 949 562 95 122 121

Capital alheio não corrente 23 946 273 26 696 949 23 176 898

Capital alheio corrente 12 548 743 17 125 238 15 634 438

Capital Próprio + Capital Alheio 132 796 514 130 771 749 133 933 458

Nota: A INCM, ao estar sujeita ao Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado, 
não recorre a financiamento bancário.

Quadro 63 
Evolução de Rendibilidades

8.2.4 Posição financeira

Quadro 64  
Estrutura Financeira



RELATÓRIO e contas 2018    O valor da segurança página  201

2018

2017

2016

Capital próprioCapital AlheioAtivo líquido total

2018

2017

2016

97,7

95,9

94,4

133 933 458

130 771 749

132 796 514

38 811 336

43 822 187 

36 495 016

95 122 121

86 949 562

96 301 498

Volume de negócios
Resultado antes de depreciações, amortizações, gastos de financiamento e impostos
Resultado antes de impostos
Resultado líquido

31,21

30,0

31,6

26,75

18,9

27,7

19,67

15,1

20,0

Liquidez 

A nível de curto prazo a relação entre o Ativo e o Capital Alheio permitiu fazer 
confortavelmente face aos compromissos.

Rácios de Liquidez 2016 2017 2018

Liquidez Geral=Ativo corrente/Capital Alheio corrente 6,5 4,7 5,3

Liquidez Reduzida=Ativo corrente‑Inventários/Capital Alheio corrente 4,9 3,5 4,0

Liquidez Imediata=Meios financeiros líquidos/Passivo corrente 4,1 2,5 2,9

Em termos de análise do equilíbrio financeiro, constata‑se uma estrutura de ca‑
pital, repartida em 71% por Capitais Próprios e 29% por Capitais Alheios, sendo 
17,3% e 11,7% não corrente e corrente, respetivamente.

Equilíbrio financeiro 2016 2017 2018

Endividamento (Passivo / Ativo) 27,5% 33,5% 29,0%

Estrutura de endividamento não corrente (Passivo não corrente / Ativo) 18,0% 20,4% 17,3%

Estrutura de endividamento corrente (Passivo corrente / Ativo) 9,4% 13,1% 11,7%

Estrutura de Capital 2016 2017 2018

Capitais Próprios/Ativo 72,5% 66,5% 71,0%

Capital Alheio/Ativo 27,5% 33,5% 29,0%

Capital Alheio não corrente 18,0% 20,4% 17,3%

Capital Alheio corrente 9,4% 13,1% 11,7%

Quadro 65 
Evolução dos Balanços

8.2.5. Liquidez

Quadro 66 
Rácios de Liquidez

Quadro 67 
Análise do Equilíbrio Financeiro

Quadro 68 
Estrutura de Capital
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A proposta de aplicação de resultados correntes tem em linha de conta os se‑
guintes 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 I&DI, 
tendo como referência 1% do volume de negócios anual e corrente da INCM;

c) Em cumprimento do estabelecido no art.º 29.º dos Estatutos, propõe‑se que o 
resultado líquido apurado no exercício de 2018, no valor de 19.670.275,99 euros 
(dezanove milhões, seiscentos e setenta mil, duzentos e setenta e cinco euros e 
noventa e nove cêntimos), seja aplicado da seguinte forma:

› Dividendos para o Acionista  18 761 134,23€

› Reservas Livres  909 141,76€

Por ausência de enquadramento considerado bastante na Lei do Orçamento de 
Estado para 2019, o CA não formula proposta de atribuição aos trabalhadores da 
INCM de parte dos lucros do exercício de 2018.

Unidade: milhares euros

Rubricas Notas 2018 2017

Vendas e serviços prestados 21/21.1  97 673  95 927 

Subsídios à exploração 22  333  ‑ 

Variações nos inventários da produção 24 ‑1 199  2 102 

Trabalhos para a própria entidade 25  487  418 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 26 ‑19 906 ‑25 738

Fornecimentos e serviços externos 27 ‑16 538 ‑15 512

Gastos com o pessoal 28 ‑25 248 ‑22 645

Ajustamentos de inventários (gastos/reversões) 29  472  190 

Imparidade de dívidas a receber (gastos/reversões) 30 / 30.1  217  865 

Provisões (gastos/reversões) 31 ‑16 ‑79

Outros rendimentos e ganhos 33  985  997 

Outros gastos e perdas 34 ‑6 053 ‑6 495

Resultado antes de depreciações, gastos de 
financiamento e impostos

 31 208  30 030 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 35 ‑4 660 ‑4 256

Imparidade de Investimentos não depreciáveis/
amortizáveis (perdas/reversões)

32  ‑ ‑6 775

8.3. Proposta de 
aplicação de resultados

8.4. Demonstrações 
financeiras

8.4.1. Demonstração de 
resultados por natureza 
em 2018 e 2017
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Unidade: milhares euros

Rubricas Notas 2018 2017

Subsídios ao investimento 36  154  3 

Resultado operacional (antes de gastos de 
financiamento e impostos)

 26 702  19 002 

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e 
empreendimentos conjuntos

23  50 ‑82

Resultado antes de impostos 37  26 752  18 920 

Imposto sobre o rendimento 37 ‑7 082 ‑3 840

Resultado líquido do exercício 15  19 670  15 081 

Rubricas Notas 2018 2017

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos Fixos tangíveis 4 38 120 37 399

Ativos intangíveis 5 6 068 3 640

Participações financeiras ‑ método da equivalência 
patrimonial

6 293 243

Ativos por impostos diferidos 7 7 354 8 332

51 835 49 615

Ativo corrente

Inventários 12 18 737 22 066

Clientes 13 11 588 9 242

Adiantamentos a fornecedores 8 691 54

Estado e outros entes públicos 9 1 0

Outras contas a receber 10 5 678 7 236

Diferimentos 11 507 430

Caixa e depósitos bancários 14 44 897 42 128

82 098 81 157

Total do Ativo 133 933 130 772

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital Próprio

Capital realizado 30 000 30 000

Reservas legais 6 000 6 000

Outras reservas 22 628 21 709

Excedentes de revalorização 1 678 1 678

Ajustamentos em ativos financeiros ‑218 ‑218

Resultados transitados 16 762 17 773

Outras variações no capital próprio ‑1 399 ‑5 073

Resultado líquido do exercício 15 19 670 15 081

Total do Capital próprio 95 122 86 950

Passivo

Passivo não corrente

Provisões 16 113 97

8.4.2. Demonstração da 
Posição Financeira em 31 de 
dezembro de 2018 e 2017
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Rubricas Notas 2018 2017

Responsabilidades por benefícios pós‑emprego 17 22 402 25 688

Passivos por impostos diferidos 7 662 913

23 177 26 697

Passivo corrente

Fornecedores 19 6 788 8 230

Adiantamento de clientes 18 90 61

Estado e outros entes públicos 9 2 758 1 544

Outras contas a pagar 20 4 792 4 367

Diferimentos 11 1 207 2 924

15 634 17 125

Total do passivo 38 811 43 822

Total do capital próprio e do passivo 133 933 130 772
 

Valores em Milhares Euros

Rubricas Notas 2018 2017

Resultado líquido  15  19 670  15 081 

Outro rendimento integral

Aumentos / diminuições no excedente de valorização de ativos 
fixos

 ‑  860 

Montante originado durante o período  ‑  860 

Remensuração de responsabilidades com planos de benefícios 
definidos

 15  2 561  ‑3 087

Montante originado durante o período  2 561  ‑4 200

Ajustamentos de reclassificação  ‑  1 113 

Outros ganhos e perdas  1 215 ‑843

Montante originado durante o período  15  102 ‑843

Ajustamentos de reclassificação  15  1 113  ‑ 

 3 776  ‑3 069

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

 15  3 776  -3 069

Rendimento integral  23 447  12 011 

Valores em Milhares Euros

Demonstração de alterações 
no Capital Próprio

Capital Reservas 
legais

Outras 
reservas

Excedentes 
de 

revalorização

Ajustamentos 
em ativos 

financeiros

Outras 
variações 
no capital 

próprio

Resultados 
transitados

Resultado 
líquido do 

período

Total

Posição financeira em 
01-01-2017

30 000 6 000 20 812 1 679 -247 -873 18 891 20 040 96 301

8.4.3. Demonstração do 
Rendimento Integral 
em 2018 e 2017

8.4.4. Demonstração 
das Alterações no 
Capital Próprio em 31 
de dezembro de 2018
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Valores em Milhares Euros

Demonstração de alterações 
no Capital Próprio

Capital Reservas 
legais

Outras 
reservas

Excedentes 
de 

revalorização

Ajustamentos 
em ativos 

financeiros

Outras 
variações 
no capital 

próprio

Resultados 
transitados

Resultado 
líquido do 

período

Total

Transações com 
proprietários em 2017

- - 897 - - - -2 220 -20 040 -21 363

Aplicação de resultados 
e distribuição de lucros e 
reservas

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑1 323 ‑20 040 ‑21 363

Outras transações ‑ ‑ 897 ‑ ‑ ‑ ‑897 ‑ ‑

Rendimento integral em 
2017

- - - -0 29 -4 200 1 102 15 081 12 011

Resultado líquido do 
exercício

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 15 081 15 081

Outro rendimento integral ‑ ‑ ‑ ‑0 29 ‑4 200 1 102 ‑ ‑3 069

Posição financeira em 
31-12-2017

30 000 6 000 21 709 1 678 -218 -5 073 17 773 15 081 86 950

Transações com 
proprietários em 2018

- - 919 - - - -1 113 -15 081 -15 274

Aplicação de resultados 
e distribuição de lucros e 
reservas

‑ ‑ 919 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑15 081 ‑14 161

Outras transações ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑1 113 ‑ ‑1 113

Rendimento integral em 
2018

- - - - - 3 674 102 19 670 23 447

Resultado líquido do 
exercício

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 19 670 19 670

Outro rendimento integral ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 3 674 102 ‑ 3 776

Posição financeira em 
31-12-2018

30 000 6 000 22 628 1 678 -218 -1 399 16 762 19 670 95 122

Valores em Milhares Euros

Rubricas Notas 2018 2017

Atividades operacionais:

Recebimentos de clientes  101 337  98 173 

Pagamentos a fornecedores  ‑47 258  ‑48 373

Pagamentos ao pessoal  ‑24 128  ‑21 602

Caixa gerada pelas operações  29 951  28 199 

Pagamento / recebimento de imposto sobre o rendimento  ‑6 045  ‑8 221

Outros recebimentos / pagamentos relativos à atividade 
operacional

 ‑3 679  ‑5 791

Fluxos de caixa das atividades operacionais  20 228  14 187 

8.4.5. Demonstração 
de fluxos de caixa 
em 2018 e 2017
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Valores em Milhares Euros

Rubricas Notas 2018 2017

Atividades de investimento:

Recebimentos provenientes de:

Outros ativos fixos tangíveis  159  4 

Investimentos financeiros  ‑  2 800 

Subsídios ao investimento  23  ‑ 

Juros e rendimentos similares  ‑  122 

 183  2 926 

Pagamentos respeitantes a:

Outros ativos fixos tangíveis  ‑1 766  ‑4 177

Outros ativos intangíveis  ‑1 700  ‑1 001

Outros ativos  ‑3  ‑50

 ‑3 469  ‑5 228

Fluxos de caixa das atividades de investimento  -3 286  -2 302

Atividades de financiamento:

Financiamentos obtidos  ‑12  ‑ 

Juros e gastos similares ‑  ‑10

Dividendos  ‑14 161  ‑21 363

 ‑14 173  ‑21 374

Fluxos de caixa das atividades de financiamento  -14 173  -21 374

Variações de caixa e seus equivalentes  2 769  ‑9 489

Caixa e seus equivalentes no início do exercício  14  42 128  51 617 

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício  14  44 897  42 128 

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 destina a desenvolver e comentar quantias incluídas nas demonstra‑
ções financeiras e outras e divulgar factos ou situações que, não tendo expressão 
naquelas, são úteis para o leitor das contas.

A IMPRENSA NACIONAL‑CASA DA MOEDA, S. A. (designada abreviadamen‑
te por INCM), tem a sua sede em Avenida António José de Almeida, 1000‑042 
Lisboa.

1. A Sociedade tem por objeto:

a) edição de jornais e boletins oficiais;

b) produção de moeda metálica e de papel‑moeda para países estrangeiros, 
gravuras, selos, valores postais, dísticos, estampilhas, medalhas comemorativas, 

8.5. Notas às 
demonstrações 
financeiras

1 — Atividade 
económica da INCM
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títulos, cheques, cartões e demais suportes para licenças, impressos e outros do‑
cumentos de natureza equivalente;

c) produção de documentos de identificação, de viagem e de outros documentos 
de segurança;

d) conceção, desenvolvimento e operação de sistemas de informação que visem, 
de forma segura, autenticar, certificar e validar pessoas, atos, bens e documentos;

e) prestação de serviços de intermediação de autenticação segura de pessoas, 
atos, bens e documentos, com recurso a suportes físicos e eletrónicos;

f) prestação de serviços de desmaterialização, gestão e custódia de documentos, 
físicos e eletrónicos, com garantias de segurança e confidencialidade;

g) produção, edição e divulgação de obras de relevante interesse cultural;

h) autenticação de materiais gemológicos;

i) prestação de serviços de laboratório para a determinação de características 
físicas químicas de materiais;

j) realização de perícias a produtos gráficos de segurança e a moeda metálica.

2. Sem prejuízo de outras conferidas por ato legislativo, regulamentar ou admi‑
nistrativo, exerce, em exclusivo, as seguintes atividades:

a) edição eletrónica do Diário da República, bem como a prestação do respetivo 
serviço público de acesso universal e gratuito;

b) produção do passaporte, do cartão de cidadão e de outros documentos 
oficiais de segurança;

c) produção de cartões e demais suportes para licenças que contenham elemen‑
tos de segurança;

d) produção de dísticos, impressos, estampilhas e outros meios fiscais que conte‑
nham elementos de segurança, e sejam necessários aos serviços do Estado ou a 
outras entidades públicas ou privadas;

e) produção de moeda metálica corrente e de coleção;

f) autenticação de artigos com metais preciosos.



INCM   imprensa nacional-casa da moeda página  208

3. Pode ainda exercer quaisquer atividades complementares, subsidiárias ou 
acessórias das referidas.

4. Gestão, manutenção e atualização do Museu que integra o acervo do antigo 
Museu Numismático Português.

As demonstrações financeiras ora reportadas foram aprovadas em reunião do 
Conselho de Administração em 14 de março de 2019. É opinião do Conselho 
de Administração que as mesmas refletem de forma fidedigna as operações da 
INCM, bem como a sua posição e performance financeira e fluxos de caixa.

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

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 deno‑
minadas IFRS, emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), 
tal como adotadas na União Europeia (UE).

As Demonstrações Financeiras foram preparadas no pressuposto da continuida‑
de das operações.

A preparação de demonstrações financeiras em conformidade com as IFRS re‑
quer o uso de determinadas estimativas contabilísticas críticas. Requer igual‑
mente que a Administração exerça juízos de valor ao aplicar as políticas con‑
tabilísticas 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 mi‑
lhar mais próximo, exceto quando indicado de forma diferente.

› Adoção da IFRIC 22: Transações em Moeda Estrangeira e Retribuição 
Antecipada (Regulamento 2018/519, de 28 de março)

A IFRIC 22 estabelece a data da transação como o fator determinante para o 
cálculo a taxa de câmbio a usar nas contraprestações pagas ou recebidas em 
adiantado em moeda estrangeira. Aplicável aos exercícios que se iniciem em ou 
após 1 de janeiro de 2018.

2 — Bases de apresentação 
e principais políticas 
contabilísticas

2a — Introdução

2b — Alterações nas 
políticas contabilísticas

2bi — Novas normas, 
interpretações e 
alterações, com data de 
entrada em vigor a partir 
1 de janeiro de 2018
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› Transferências de Propriedades de Investimento — Alterações à IAS 40 
(Regulamento 2018/400, de 14 de março)

As alterações à IAS 40 — Propriedades de Investimento — vêm clarificar que a 
transferência de ativos só pode ser efetuada quando existe prova da sua altera‑
ção de uso, sendo que a alteração de decisão da gestão não é suficiente para ser 
efetuada a transferência. Aplicável aos exercícios que se iniciem em ou após 1 de 
janeiro de 2018.

› Classificação e Mensuração de transações de pagamentos com base em 
ações — Alterações à IFRS 2 (Regulamento 2018/289, de 26 de fevereiro)

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.

› Melhoramentos anuais: ciclo 2014-2016 (Regulamento 2018/182, de 7 de 
fevereiro)

Os melhoramentos incluem pequenas emendas a três normas internacionais de 
contabilidade, das quais duas são aplicáveis aos exercícios iniciados em ou após 
1 de janeiro de 2018:

› IFRS 1 Adoção pela Primeira Vez das IFRS: Esta melhoria elimina as isenções 
temporárias previstas na transição para a IFRS 7, IFRS 10 e IAS 19.

› IAS 28 Investimentos em Associadas e Empreendimentos Conjuntos: Esta 
melhoria clarifica que os investimentos em associadas ou empreendimentos 
conjuntos detidos por uma sociedade de capital de risco podem ser mensurados, 
de forma individual, ao justo valor. A melhoria refere ainda que uma entidade que 
não é uma entidade de investimento, mas detém investimentos em associadas e 
empreendimentos conjuntos que são entidades de investimento, pode manter 
a mensuração ao justo valor da participação que essas associadas ou empreen‑
dimentos conjuntos têm nas suas próprias subsidiárias, na aplicação do MEP 
(método de equivalência patrimonial).

› Aplicar a IFRS 9 Instrumentos Financeiros com a IFRS 4 Contratos de 
Seguros — Alterações à IFRS 4 (Regulamento 2017/1988, de 3 de novembro)

Estas alterações à IFRS 4 dão resposta às preocupações das entidades cuja ati‑
vidade predominante seja a de seguradora sobre a implementação da nova nor‑
ma sobre instrumentos financeiros (IFRS 9) antes da entrada em vigor da IFRS 
17 — Contratos de Seguros. Estas alterações são aplicáveis aos exercícios que se 
iniciem em ou após 1 de janeiro de 2018.
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› IFRS 15: Rédito de Contratos com Clientes (Regulamento n.º 2016/1905, 
de 22 de setembro)

Esta nova norma aplica‑se a contratos de venda de produtos ou prestação de ser‑
viços, 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 «metodolo‑
gia dos 5 passos». Esta norma será aplicável aos exercícios que se iniciem em ou 
após 1 de janeiro de 2018.

› Rédito de Contratos com clientes — Clarificações à IFRS 15 (Regulamento 
2017/1987, de 31 de outubro)

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 tais como: a) a determinação das obrigações de desempenho de um con‑
trato; b) determinação do momento do reconhecimento do rédito de uma licença 
de propriedade intelectual; c) seleção de novos regimes transitórios previstos 
para implementação da IFRS 15. Aplicável aos exercícios que se iniciem em ou 
após 1 de janeiro de 2018.

› IFRS 9: Instrumentos Financeiros (Regulamento n.º 2016/2067, de 22 de 
novembro)

A IFRS 9 substitui os requisitos da IAS 39, relativamente: (i) à classificação e 
mensuração dos ativos e passivos financeiros; (ii) ao reconhecimento de impari‑
dade 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.

› Alterações à IFRS 9: Característica de pagamentos antecipados com con-
tribuição negativa (Regulamento 2018/498, de 22 de março)

Esta alteração à IFRS 9 passa a permitir que determinados instrumentos se pos‑
sam qualificar para mensuração pelo custo amortizado ou pelo valor justo atra‑
vés 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.

2bii Novas normas, 
interpretações e 
alterações, com data 
de entrada em vigor em 
exercícios com início em ou 
após 01 de janeiro de 2019
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› IFRS 16: Locações (Regulamento 2017/1986, de 31 de outubro)

A IFRS 16 estabelece os princípios aplicáveis ao reconhecimento, à mensura‑
ção, à apresentação e à divulgação de locações. O objetivo da norma é garan‑
tir que os locatários e os locadores fornecem 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.

› Adoção da IFRIC 23: Incerteza quanto aos tratamentos do imposto sobre o 
rendimento (Regulamento 2018/1595, de 23 de outubro)

Esta interpretação clarifica como devem ser aplicados os requisitos de reconhe‑
cimento e de mensuração da IAS 12 quando existem incertezas quanto aos tra‑
tamentos do imposto sobre o rendimento. Esta interpretação será aplicável aos 
exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019.

› Venda ou Contribuição de Ativos entre um Investidor e a sua Associada ou 
Empreendimento Conjunto — Alterações à IFRS 10 e à IAS 28 (emitida pelo 
IASB em 11set14)

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.

Adicionalmente, até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, fo‑
ram ainda emitidas as seguintes normas e interpretações, ainda não endossadas 
pela União Europeia:

› IFRS 14: Contabilização de Diferimentos Regulatórios (emitida pelo IASB 
em 30jan14)

Esta norma permite aos adotantes pela primeira vez das IFRS que continuem 
a reconhecer os ativos e passivos regulatórios de acordo com a política segui‑
da 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 

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
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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.

› Alterações à IAS 28: Interesses de longo prazo em associadas e empreendi-
mentos conjuntos (emitida pelo IASB em 12out17)

Esta alteração vem clarificar que uma entidade deve aplicar a IFRS 9 aos interes‑
ses de longo prazo em associadas e empreendimentos conjuntos em que o mé‑
todo 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 (emitida pelo IASB em 12dez17)

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.

› Alterações à IAS 19: Alteração, redução ou liquidação de plano de benefí-
cios definidos (emitida pelo IASB em 7fev18)

Esta alteração exige que uma entidade utilize pressupostos atualizados para a 
remensuração do custo do serviço corrente e do custo líquido de juros para o 
período remanescente após a modificação do plano. Aplicável aos exercícios que 
se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019, estando esta alteração ainda sujeita 
ao processo de endosso pela União Europeia.

› Alterações às referências para a Estrutura Concetual das IFRS revista (emi-
tida pelo IASB em 29mar18)

Em março de 2018 o IASB procedeu à revisão da Estrutura Concetual das IFRS. 
Para as entidades que usam a Estrutura Concetual para desenvolver políticas 
contabilísticas quando nenhuma IFRS se aplica a uma determinada transa‑
ção particular, a Estrutura Concetual revista é efetiva para os períodos anuais 
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iniciados em ou após 1 de janeiro de 2020. As necessárias alterações às diver‑
sas IFRS decorrentes da revisão da Estrutura Concetual foram também já emiti‑
das pelo IASB estando essa alteração ainda sujeita ao processo de endosso pela 
União Europeia.

› Alterações à IFRS 3 — Concentrações de atividades empresariais (emitida 
pelo IASB em 22out18)

Estas alterações à IFRS 3 vêm aperfeiçoar a definição de concentração de ati‑
vidade empresarial, ajudando as entidades a determinar se uma determinada 
aquisição efetuada se refere de facto a uma atividade empresarial ou apenas a 
um conjunto de ativos. Para além da alteração da definição, esta alteração vem 
providenciar algumas orientações adicionais. Aplicável aos exercícios que se ini‑
ciem em ou após 1 de janeiro de 2020, estando esta nova norma ainda sujeita ao 
processo de endosso pela União Europeia.

› Alterações à IAS 1 e à IAS 8: Definição de Material (emitida pelo IASB em 
31out18)

Estas alterações à IAS 1 e à IAS 8 vêm atualizar a definição de «material», de 
forma a facilitar os julgamentos efetuados pelas entidades sobre a materialidade. 
A definição de «material», um importante conceito contabilístico nas IFRS, aju‑
da as entidades a decidir sobre se a informação deverá ser ou não incluída nas 
demonstrações financeiras. As alterações clarificam a definição de «material» e 
a forma como a mesma deverá ser utilizada através da inclusão na definição de 
orientações que até ao momento não faziam parte das IFRS. Adicionalmente, as 
explicações que acompanham essa definição foram aperfeiçoadas. Por último, as 
alterações efetuadas asseguram que a definição de «material» é consistente ao 
longo de todas as IFRS. Aplicável aos exercícios que se iniciem em ou após 1 de 
janeiro de 2020, estando esta nova norma ainda sujeita ao processo de endosso 
pela União Europeia.

› IFRS 17: Contratos de Seguros (emitida pelo IASB em 18mai17)

A IFRS 17 resolve o problema de comparação criado pela IFRS 4 exigindo que 
todos os contratos de seguros sejam contabilizados de forma consistente, bene‑
ficiando assim quer os investidores quer as empresas de seguros. As obrigações 
de seguros passam a ser contabilizadas usando valores correntes em vez do cus‑
to histórico. A informação passa a ser atualizada regularmente, providenciando 
mais informação útil aos utilizadores das demonstrações financeiras. Aplicável 
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.
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Foram consideradas associadas todas as entidades sobre as quais a INCM te‑
nha influência significativa e que não sejam subsidiárias nem interesses em em‑
preendimentos 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 po‑
líticas. 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 ao custo e a quantia escri‑
turada é aumentada ou diminuída para reconhecer a parte da investidora nos lu‑
cros 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 in‑
vestidora. As distribuições recebidas de uma investida reduzem a quantia escri‑
turada do investimento. Podem também ser necessários ajustamentos na quantia 
escriturada para alterações no interesse proporcional da investidora na investida 
resultantes 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 na rubri‑
ca de ajustamentos em ativos financeiros.

Se a parte das perdas de uma associada igualar ou exceder o seu interesse, é 
descontinuado o reconhecimento de perdas adicionais; depois do interesse ser 
reduzido a zero, é reconhecido um passivo se a investidora tiver incorrido em 
obrigações legais ou construtivas adicionais.

Após a aplicação do método da equivalência patrimonial são aplicados os requi‑
sitos da IFRS 9 para determinar a necessidade de reconhecer qualquer perda por 
imparidade adicional com respeito ao interesse em cada uma das associadas.

As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional à 
taxa de câmbio da data da transação. A cada data de fecho é efetuada a atuali‑
zação cambial de saldos (itens monetários) em aberto, aplicando a taxa de câm‑
bio em vigor a essa data. As diferenças cambiais decorrentes desta atualização 
são reconhecidas na demonstração dos resultados do exercício em que foram 
determinadas.

2f — Investimentos 
em Associadas e 
Empreendimentos 
Conjuntos

2h — Transações em 
moeda estrangeira
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Os ativos fixos tangíveis da INCM encontram‑se valorizados ao custo deduzido 
das respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas. 

No reconhecimento inicial de um ativo, a INCM considera no respetivo custo: 
(i) o seu preço de compra; (ii) quaisquer custos diretamente atribuíveis para co‑
locar o ativo na localização e condições necessárias para o mesmo ser capaz de 
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 constru‑
ção 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 ape‑
nas se for provável que deles resultarão benefícios económicos futuros para a 
empresa. Todas as despesas com a manutenção e reparação dos ativos são reco‑
nhecidas como gasto, de acordo com o princípio do acréscimo.

A INCM calcula as depreciações dos seus ativos tangíveis de acordo com o mé‑
todo 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 reconhe‑
ce as perdas por imparidade em resultados do período. 

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o justo valor me‑
nos 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, no momento da alienação; o ganho ou perda decorrente do 

2i — Ativos fixos tangíveis
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desreconhecimento de um item do ativo fixo tangível: (i) é incluído nos resulta‑
dos 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.

Os ativos intangíveis da INCM encontram‑se escriturados ao custo de aquisi‑
ção 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): 

Ativos intangíveis Vida útil

Despesas de desenvolvimento 3

Propriedade Industrial e Outros Direitos 3 a 17

Software 2 a 6

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 impa‑
ridade 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 regis‑
tados 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 conjuntamen‑
te 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 com‑
põem 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, salvo se 
tal perda compensar um excedente de revalorização registado no capital próprio. 
Neste último caso, tal perda será tratada como um decréscimo da reavaliação e 
qualquer excesso remanescente será reconhecido na demonstração dos resul‑
tados. A depreciação ou amortização do bem será ajustada prospetivamente de 
acordo com o valor amortizável ajustado pela imparidade registada.

2k — ativos intangíveis

2l — Imparidade de 
ativos não correntes
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A IFRS 9 — Instrumentos Financeiros substitui as diretrizes incluídas na IAS 39 
relativamente: 

• À Classificação e mensuração dos ativos e passivos financeiros;

• Ao Reconhecimento de imparidade sobre créditos a receber (através do modelo 
da perda esperada); 

• Ao Reconhecimento e classificação da contabilidade de cobertura.

Em resumo, uma entidade após o reconhecimento inicial de ativos e passivos 
financeiros deve mensurar um ativo financeiro de acordo com:

a) Custo amortizado (CA);

b) Justo valor através de outro rendimento integral (JVRI); ou

c) Justo valor através dos resultados (JVR).

A IFRS 9 estabelece um novo modelo de imparidade baseado em «perdas espera‑
das» que substituirá o atual modelo baseado em «perdas incorridas» previsto na 
IAS 39. Assim, o evento de perda não mais necessita de vir a ser verificado antes 
de se constituir uma imparidade. Este novo modelo pretende acelerar o reconhe‑
cimento de perdas por via de imparidade aplicável aos instrumentos de dívida 
detidos, cuja mensuração seja ao custo amortizado ou ao justo valor através de 
outro rendimento integral.

A INCM é uma Sociedade Anónima de 100% capitais públicos, está obrigada ao 
cumprimento do Princípio de Unidade de Tesouraria e em 31/12/2018 não tem 
depósitos a prazo e nenhum tipo de investimentos financeiros.

A INCM ao estar sujeita ao Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado, não 
recorre a financiamento bancário. Neste sentido não é expectável que hajam re‑
classificações de categorias face ao normativo anterior.

Imparidade

A INCM avalia regularmente se existem sinais de imparidade para os ativos fi‑
nanceiros, ou grupos de ativos financeiros que não sejam mensurados pelo justo 
valor através dos resultados, e, em caso afirmativo, determina o valor recuperável 
de acordo com a IFRS 9.

Quando existe evidência de imparidade nos ativos financeiros ao justo valor atra‑
vés de outro rendimento integral, a perda potencial acumulada registada no ca‑
pital próprio (correspondente às variações negativas no justo valor) é transferida 

2n — Outros ativos 
financeiros
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para resultados. Para as categorias de ativos financeiros mensurados pelo custo 
ou custo amortizado (incluindo investimentos em instrumentos de capital pró‑
prio mensurados pelo custo), as perdas por imparidade reconhecidas são regista‑
das 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 reconhe‑
cida 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 mensu‑
rados pelo custo, bem como de investimentos em instrumentos de capital pró‑
prio classificados como disponíveis para venda, as perdas de imparidade reco‑
nhecidas não são reversíveis. No caso de instrumentos de dívida classificados 
como disponíveis para venda, a reversão dessas perdas é efetuada por via dos 
resultados.

As contas a receber são mensuradas inicialmente pelo seu justo valor e mensura‑
das 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 mon‑
tantes em dívida, no termos acordados. Dificuldades financeiras significativas 
por parte do devedor, probabilidade de o devedor se tornar insolvente ou a falha 
sucessiva de pagamentos por parte do devedor são considerados indicadores de 
que a conta a receber está numa situação de imparidade. 

Os Inventários são valorizados ao menor entre o seu custo de aquisição e o va‑
lor 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.

2o — Outras contas 
a receber 

2p — Inventários 
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O método de custeio adotado para a valorização das saídas de armazém é o custo 
médio ponderado. 

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.

Provisões

As provisões são reconhecidas para passivos de tempestividade ou quantia in‑
certa resultantes 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 fi‑
nanceiras, mas divulgados nas notas anexas. Nos casos em que a possibilidade 
de um exfluxo de recursos que incorporem benefícios económicos for remota ou 
se for pouco provável que ocorra o influxo de benefícios económicos, os respeti‑
vos passivos contingentes ou ativos contingentes não são divulgados.

Um instrumento é classificado como um passivo financeiro quando existe uma 
obrigação contratual da sua liquidação ser efetuada mediante a entrega de di‑
nheiro 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.

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 deficit ou excedente [o valor atual da obri‑
gação de benefícios definidos, menos o justo valor dos ativos do plano (caso exis‑
tam], (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 deter‑
minar o valor presente da obrigação de benefícios definidos e do custo corrente 
do serviço.

2q — Caixa e seus 
equivalentes

2t — Provisões, ativos 
contingentes e passivos 
contingentes

2v — Outros passivos 
financeiros

2w — Benefícios 
dos empregados
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Anualmente, na data de fecho de contas, as responsabilidades da INCM são cal‑
culadas 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 servi‑
ço corrente. 

Custos de serviços passados são reconhecidos nos resultados no período de al‑
terações 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

› Juro líquido sobre o passivo (ativo) líquidos de benefícios definidos, a reconhe‑
cer 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‑empre‑
go. 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 elegí‑
veis para os benefícios; e

(iv) taxas de reivindicação segundo os planos médicos.
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› pressupostos financeiros, tratando de itens tais como:

(i) a taxa de juro técnica;

(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; e

(iv) taxa esperada de retorno dos ativos do plano.

Com a colaboração de uma entidade externa, qualificada em matéria de proces‑
sos atuariais, cujos técnicos atuariais são certificados pelo Instituto de Seguros 
de Portugal, foi obtida uma projeção das responsabilidades com base na avalia‑
ção atuarial.

A INCM classifica as operações de locações como locações financeiras ou loca‑
ções operacionais, em função da sua substância e não da sua forma legal, dando 
cumprimento aos critérios estabelecidos na IAS 17.

Situações em que a INCM age como locatário — Locação financeira

Não Aplicável.

Situações em que a INCM age como locatário — Locação operacional

Os pagamentos de locação ao abrigo de contratos de locação operacional são 
registados como um gasto no período em que ocorrem, numa base de linha reta 
durante o período de locação.

Com a introdução da IFRS 16 a 01/01/2019 a Locação Operacional e a Locação 
Financeira vão dar lugar ao reconhecimento dos Direitos de uso (Direito de obter 
substancialmente todos os benefícios económicos do uso do ativo identificável) 
e de Passivos da Locação (valor presente dos pagamentos futuros descontados 
com base na taxa de juro implícita da locação).

Situações em que a INCM age como locador — Locação operacional 

Não Aplicável.

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem inde‑
pendentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regi‑
me contabilístico do acréscimo. As diferenças entre os montantes pagos e 

2x — Locações 

2y — Reconhecimento 
de gastos e perdas e de 
rendimentos e ganhos
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recebidos e os respetivos gastos e rendimentos são registados no passivo e no 
ativo respetivamente.

Vendas de bens e Prestação de Serviços

O rédito proveniente das vendas de bens e das prestações de serviços é reco‑
nhecido quando os mesmos são transferidos para o comprador pelo preço de 
transação. Este princípio tem por base que sejam cumpridas as condições do 
seguinte modelo de 5 etapas:

1) Identificação do(s) contrato(s) com o comprador:

› As partes no contrato aprovaram o mesmo (por escrito ou oralmente) e se com‑
prometem a executar as respetivas obrigações; 

› A INCM consegue identificar os direitos de cada parte no que se refere aos 
bens ou serviços a transferir;

› A INCM consegue identificar as condições de pagamento dos bens ou serviços 
a transferir;

› O contrato tem substância comercial;

› Seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam 
para a INCM.

2) Identificação das obrigações a cumprir separadamente no(s) contrato(s):

› A INCM avalia os bens ou serviços prometidos no contrato com o comprador, 
identificando os bens ou serviços distintos, ou o conjunto de bens ou serviços 
substancialmente semelhantes;

3) Determinação do preço da transação:

› A INCM determina o preço da transação com base nas condições do contrato e 
nas suas práticas comerciais habituais, tendo em consideração: (i) a quantia fixa 
da retribuição; (ii) a quantia variável da contribuição mensurada pelo método do 
valor esperado ou da quantia mais provável; (iii) as contraprestações monetárias 
a pagar ao comprador; (iv) as contraprestações não monetárias a pagar ao com‑
prador, valorizadas ao justo valor; e (v) qualquer componente de financiamento 
significativo afeto ao contrato.
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4) Alocação do preço da transação às obrigações de desempenho no contrato:

› A INCM aloca o preço de transação para cada obrigação de desempenho no 
contrato.

5) Reconhecimento do rédito à medida que seja satisfeita a obrigação de 
desempenho:

› O cliente recebe e usufrui simultaneamente dos benefícios decorrentes do de‑
sempenho e execução da entidade; 

› A INCM cria ou desenvolve o ativo e o cliente controla o mesmo ao longo do 
processo; 

› A INCM cria um ativo que não tem um uso alternativo e tem o direito de rece‑
ber uma compensação pelos trabalhos executados até à data. 

Linha de negócio Características e obrigações 
de desempenho estabelecidas

Preço da transação e alocação 
às componentes

Momentos do cumprimento 
das obrigações de 
desempenho/ Transferência de 
controlo

Moeda de acabamento normal Cunhagem e armazenamento 
de moeda de acabamento 
normal (corrente e de coleção), 
em função do protocolo 
estabelecido com a DGT e das 
encomendas realizadas pelo 
Banco de Portugal.

Preço resultante das condições 
estabelecidas no protocolo 
com a DGT, apurado com base 
nos custos do metal acrescido 
de uma margem, e dos custos 
de transformação, tal como 
definidos contratualmente.

O cumprimento da obrigação de 
desempenho ocorre ao longo do 
tempo, dado não existir um uso 
alternativo do ativo produzido e 
a INCM ter o direito a receber 
os trabalhos já concluídos à data 
de relato financeiro, mesmo que 
não entregues.

As quantidades produzidas 
são definidas em função da 
solicitação do cliente da INCM.

A alocação do preço à produção 
e ao armazenamento deve 
ser feito em função do peso 
proporcional de ambas as 
atividades na prestação do 
serviço.

A parte do preço que se 
considerar alocado à cunhagem 
de moeda é reconhecido 
durante o período da sua 
produção, sendo os restantes 
custos (nomeadamente, 
armazenamento) displicentes.

Impressos Produção, personalização e 
impressão de notificações, 
boletins de voto, entre outros, 
em função dos contratos 
estabelecidos com as respetivas 
entidades contratantes.

Preço resultante das condições 
estabelecidas nos contratos com 
as entidades contratantes e a 
respetiva legislação publicada 
no Diário da República.

O cumprimento da obrigação 
de desempenho ocorre ao 
longo do tempo, dado não 
existir um uso alternativo dos 
impressos produzidos e a 
INCM ter o direito a receber os 
trabalhos já concluídos à data 
de relato financeiro. Contudo, 
uma vez que não existe direito 
incondicional de receber, o 
reconhecimento do rédito ocorre 
aquando da transferência de 
controlo efetiva.

Existe apenas uma obrigação 
de execução única, composta 
pelas atividades de produção, 
personalização e impressão 
de impressos, uma vez que o 
cliente não pode beneficiar 
separadamente de cada uma 
delas.
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Linha de negócio Características e obrigações 
de desempenho estabelecidas

Preço da transação e alocação 
às componentes

Momentos do cumprimento 
das obrigações de 
desempenho/ Transferência de 
controlo

Selos e autenticação Produção de selos de tabaco e 
bebidas, vinhetas médicas, vistos 
e títulos de transporte.

Preços resultantes das 
condições estabelecidas nas 
respetivas Portarias e legislação 
em vigor.

O cumprimento da obrigação 
de desempenho ocorre ao 
longo do tempo, dado não 
existir um uso alternativo dos 
impressos produzidos e a 
INCM ter o direito a receber os 
trabalhos já concluídos à data 
de relato financeiro. Contudo, 
uma vez que não existe direito 
incondicional de receber, o 
reconhecimento do rédito ocorre 
aquando da transferência de 
controlo efetiva.

Livros Edição de obras de literatura 
portuguesa e sua posterior 
comercialização.

Preço resultante das 
condições estabelecidas nos 
contratos de edição e no 
contrato estabelecido com os 
distribuidores e entidades cujos 
livros editados se encontram à 
consignação.

O cumprimento da obrigação 
de desempenho ocorre num 
momento do tempo, quando 
a entrega dos livros vendidos 
ao cliente ocorre, uma vez 
que até esse momento não 
é transferido o controlo dos 
bens para o cliente. No caso de 
vendas para distribuidores aos 
quais seja atribuído um direito 
de devolução, apesar de existir 
uma responsabilidade relativa a 
devoluções de vendas realizadas 
que se esperam vir a receber a 
mesma é displicente e por esse 
motivo não é registado qualquer 
montante no passivo.

Cartões poliméricos Produção, personalização e 
entrega de cartões poliméricos 
como cartões do cidadão, 
cartas de condução, títulos de 
residência e cartões bancários.

Preço resultante das condições 
estabelecidas no contrato com 
as entidades requisitantes.

O cumprimento da obrigação 
de desempenho ocorre num 
momento do tempo, quando a 
entrega do cartão ocorre, uma 
vez que até esse momento não 
é transferido o controlo do bem 
produzido. 
Apesar de não existir uso 
alternativo para o bem no 
seu estado final, uma vez que 
não existe o direito a receber 
qualquer montante pelas 
quantidades produzidas que 
não tenham sido entregues à 
entidade requisitante, o rédito é 
apenas reconhecido aquando da 
entrega.
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Linha de negócio Características e obrigações 
de desempenho estabelecidas

Preço da transação e alocação 
às componentes

Momentos do cumprimento 
das obrigações de 
desempenho/ Transferência de 
controlo

Passaportes Produção, personalização e 
entrega de passaportes em 
função das condições legais e 
comerciais estabelecidas com 
o Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF).

Preço resultante das condições 
estabelecidas no contrato com 
o SEF.

O cumprimento da obrigação 
de desempenho ocorre num 
momento do tempo, quando a 
entrega do cartão ocorre, uma 
vez que até esse momento não 
é transferido o controlo do bem 
produzido. 
Apesar de não existir uso 
alternativo para o bem no 
seu estado final, uma vez que 
não existe o direito a receber 
qualquer montante pelas 
quantidades produzidas que 
não tenham sido entregues à 
entidade requisitante, o rédito é 
apenas reconhecido aquando da 
entrega.

Outras moedas de acabamento 
especial

Produção de outras moedas que 
não de moeda de acabamento 
normal, no âmbito de legislação 
que estabelece o limite máximo 
a produzir pela INCM.

Em função do tipo de moeda, o 
preço é determinado pelo valor 
facial da moeda ou pelo valor 
atribuído pela INCM mediante 
aprovação do Banco de Portugal.

O cumprimento da obrigação 
de desempenho ocorre num 
momento do tempo, quando 
a venda/troca de moeda e sua 
entrega ocorre, uma vez que até 
esse momento não é transferido 
o controlo do bem produzido.

As quantidades produzidas 
são definidas pela INCM e 
comercializadas ou trocadas nas 
lojas INCM. As quantidades não 
vendidas são assumidas como 
custo (imparidade de inventário) 
pela INCM quando se entenda 
não serem passíveis de ser 
vendidas.

Existe apenas uma obrigação de 
execução única, composta pela 
entrega da moeda produzida 
no momento da sua venda ao 
respetivo cliente.

Publicações Atribuição de acessos e serviços 
relativos às publicações online 
do Diário da República, 
conforme definidos por Decreto‑
‑Lei.

O preço encontra‑se tabelado 
por publicação e por tipo de 
subscrição. 

O cumprimento da obrigação 
de desempenho ocorre ao longo 
do período de tempo do acesso 
adquirido, dado que o cliente 
recebe e usufrui dos benefícios 
em simultâneo com a execução 
do serviço pela INCM, uma vez 
que o acesso garantido respeita 
a conteúdos que vão sendo 
produzidos e editados ao longo 
desse mesmo período.

Existe apenas uma obrigação 
de execução única, composta 
pela atribuição de um acesso 
ao utilizador, na modalidade de 
subscrição adquirida.

Contrastaria Certificação, peritagem e 
controlo de qualidade de peças 
de ourivesaria, entre outros 
serviços relacionados com 
metais preciosos, entre outros.

O preço encontra‑se 
estabelecido nas tabelas 
publicadas em Diário da 
República em Portarias 
específicas.

O cumprimento da obrigação 
de desempenho ocorre num 
momento do tempo, quando 
a conclusão da prestação do 
serviço ocorre, uma vez que até 
esse momento o cliente não 
beneficia do serviço prestado 
nem tem controlo ou acesso 
sobre o mesmo.
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Linha de negócio Características e obrigações 
de desempenho estabelecidas

Preço da transação e alocação 
às componentes

Momentos do cumprimento 
das obrigações de 
desempenho/ Transferência de 
controlo

Valores postais Produção e entrega de valores 
postais CTT e valores postais 
estrangeiros

Preço resultante das condições 
estabelecidas nos contratos com 
as entidades requisitantes.

O cumprimento da obrigação 
de desempenho ocorre num 
momento do tempo, quando 
a entrega dos valores postais 
ocorre, uma vez que até esse 
momento não é transferido o 
controlo do bem produzido.
Apesar de não existir uso 
alternativo para o bem no seu 
estado final, a INCM não tem 
o direito a receber qualquer 
montante pelas quantidades 
produzidas que não tenham 
sido entregues à entidade 
contratante.

Consórcios Produção e entrega de Cartões 
de identificação e Passaportes 
aos respetivos contratantes.

Preço resultante das condições 
estabelecidas nos contratos com 
as entidades contratantes.

O cumprimento da obrigação 
de desempenho ocorre num 
momento do tempo, quando 
a entrega dos produtos 
produzidos ocorre, uma vez 
que até esse momento não é 
transferido o controlo do bem 
produzido.

As obrigações de desempenho 
são efetuadas em regime de 
consórcio com outras entidades, 
assumindo a INCM o papel 
de líder de consórcio e que 
estabelece contratualmente, 
a título individual, a relação 
com as entidades contratantes, 
assumindo um conjunto de 
responsabilidades nessa 
condição.

Existe apenas uma obrigação 
de execução única, composta 
pelas atividades de produção 
e entrega, uma vez que o 
cliente não pode beneficiar 
separadamente de cada uma 
delas.

Apesar de não existir uso 
alternativo para o bem no seu 
estado final, a INCM não tem 
o direito a receber qualquer 
montante pelas quantidades 
produzidas que não tenham 
sido entregues à entidade 
contratante.

As obrigações de desempenho 
são efetuadas em regime de 
consórcio com outras entidades, 
assumindo a INCM o papel 
de líder de consórcio e que 
estabelece contratualmente, 
a título individual, a relação 
com as entidades contratantes, 
assumindo um conjunto de 
responsabilidades nessa 
condição.

Existe apenas uma obrigação 
de execução única, composta 
pelas atividades de produção 
e entrega, uma vez que o 
cliente não pode beneficiar 
separadamente de cada uma 
delas.

Ao nível da apresentação 
dos gastos e rendimentos 
associados, é realizada pela 
INCM a avaliação da posição 
da mesma no consórcio, isto 
é, mandante vs mandatário. 
Decorrente desta análise é 
aferida a função do contributo 
e controlo que as entidades 
pertencentes ao consórcio têm 
na assemblagem das diferentes 
componentes que compõem o 
produto entregue ao cliente.
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Trabalhos para a própria entidade

Os trabalhos para a própria entidade correspondem essencialmente aos gastos 
associados à execução e reparação de equipamentos próprios e ativos intangí‑
veis gerados internamente.

Subsídios do Governo 

Os subsídios do Governo são reconhecidos pelo seu justo valor quando 
existe segurança razoável de que será recebido e que a INCM cumprirá as 
condições inerentes aos mesmos. Os subsídios do Governo recebidos para 
financiamento de aquisições de ativos são registados como um rendimen‑
to diferido no passivo e reconhecidos em resultados, proporcionalmente às 
amortizações dos ativos subsidiados. Os subsídios do Governo relacionados 
com rendimentos são reconhecidos como créditos na demonstração dos 
resultados pelo período necessário para os balancear com os gastos que se 
destinem a compensar.

Os impostos sobre o rendimento compreendem os impostos correntes e os im‑
postos 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 valo‑
res 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 tem‑
porárias se reverterem. 

Ativos por impostos diferidos

São reconhecidos para todas as diferenças temporárias e reportes fiscais dedu‑
tíveis 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 im‑
postos diferidos resulte do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo numa 
transação que:

› Não seja uma concentração de atividades empresarias; e

› No momento da transação, não afete o lucro contabilístico nem o lucro tributável. 

2z — Imposto sobre 
o rendimento
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Passivos por impostos diferidos

São reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis exceto quan‑
do 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.

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as IFRS requer que a 
INCM efetue julgamentos e estimativas e utilize pressupostos que afetam a apli‑
cação 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 en‑
volvem um maior nível de julgamento e complexidade, ou onde são utilizados 
pressupostos e estimativas significativas na preparação das demonstrações fi‑
nanceiras, são as seguintes:

Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis

A determinação das vidas úteis dos ativos bem como o método de depreciação 
a aplicar são essenciais para determinar o montante das depreciações a reconhe‑
cer, na medida em que são efetuadas estimativas relativas à vida útil dos equipa‑
mentos fabris e outros, sujeito a obsolescência tecnológica e desgaste pelo uso.

Benefícios pós-emprego

No cálculo das responsabilidades sobre benefícios pós‑emprego são utilizados 
pressupostos como taxas de juro técnica, taxa de crescimento salarial e pensões, 
idade de reforma, pressupostos de mortalidade e histórico de gastos com saúde 
para calcular as estimativas.

Impostos Diferidos

São reconhecidos ativos por impostos diferidos quando existe forte segurança de 
que existirão lucros tributáveis futuros disponíveis para a utilização das diferen‑
ças temporárias ou quando existam passivos por impostos diferidos cuja rever‑
são seja expectável no mesmo período em que os ativos por impostos diferidos 
sejam revertidos. A avaliação dos ativos por impostos diferidos é efetuada no 
final de cada exercício, tendo em atenção a expectativa de desempenho no futuro 
e as taxas aplicáveis de IRC no futuro são as previstas. 

2aa — Juízos de 
valor, estimativas e 
pressupostos críticos
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Não houve reexpressões e reclassificações no período em questão.

Durante o exercício findo em 2018 e 2017, o movimento ocorrido no valor dos 
ativos fixos tangíveis bem como as respetivas depreciações acumuladas foram 
as seguintes:

Ativos fixos tangíveis 2018 Total

Terrenos 
e recursos 

naturais

Edifícios 
e outras 

construções

Equipamento 
básico

Equipamento 
de transporte

Equipamento 
administrativo

Outros 
ativos fixos 

tangíveis

Ativos fixos 
tangíveis 
em curso

Ativo Bruto

Saldo inicial 16 829 65 673 57 257 793 12 608 8 877 1 817 163 855 

Adições ‑ ‑ 524 17 477 ‑ 3 459 4 478 

Alienações ‑ ‑ ‑1 202 ‑ ‑1 ‑ ‑ ‑1 204

Outras Transferências/ 
abates

‑ 1 252 92 ‑1 763 36 ‑3 455 ‑1 315

Saldo final 16 829 66 925 56 671 809 13 847 8 913 1 821 165 815 

Depreciações 
Acumuladas

Saldo inicial 6 775 56 435 51 202 766 11 243 36 ‑ 126 456 

Adições ‑ 1 990 1 088 11 685 ‑ ‑ 3 775 

Outras Transferências/ 
abates

‑ ‑ ‑2 452 ‑1 ‑83 ‑ ‑ ‑2 536

Saldo final 6 775 58 425 49 838 775 11 845 36 - 127 695 

Valor Líquido 10 054 8 500 6 832 33 2 002 8 877 1 821 38 120 

Detalhe das principais aquisições e abates ocorridos durante o exercício:

Descrição de Equipamento Rubrica Aquisições

Equipamento Gravação Laser 4531000 712

Obras de Remodelação do Armazém 4531000 591

Obras de Remodelação da Amoedação 4531000 151

Upgrade Máquina de Cunhar 4531000 391

Hardware nova PKI Cartão de Cidadão 4531000 417

Outros ativos fixos tangíveis 2 216

4 478

Descrição de Equipamento Rubrica Alienações

Máquina envolver a plástico 4330000 ‑310

Máquina de impressão Offset 4330000 ‑800

Outros ativos fixos tangíveis -93

-1 204

3 — Reexpressões e 
reclassificações

4 — Ativos fixos tangíveis
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Ativos fixos tangíveis 2017 Total

Terrenos 
e recursos 

naturais

Edifícios 
e outras 

construções

Equipamento 
básico

Equipamento 
de transporte

Equipamento 
administrativo

Outros 
ativos fixos 

tangíveis

Ativos fixos 
tangíveis em 

curso

Ativo Bruto

Saldo inicial 16 829 78 322 54 520 790 11 992 8 821 1 330 172 605 

Adições ‑ ‑ 340 3 543 0 4 617 5 503 

Perdas Imparidade 
reconhecidas

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 

Alienações ‑ ‑ ‑171 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑171

Outras Transferências/ 
abates

‑ ‑12 649 2 568 ‑ 73 56 ‑4 130 ‑14 081

Saldo final 16 829 65 673 57 257 793 12 608 8 877 1 817 163 855 

Depreciações 
Acumuladas

Saldo inicial ‑ 67 478 51 009 757 10 980 36 ‑ 130 261 

Adições ‑ 2 086 1 013 9 555 0 ‑ 3 663 

Perdas Imparidade 
reconhecidas (sinal ‑)

6 775 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 6 775 

Outras Transferências/ 
abates

‑ ‑13 130 ‑820 ‑ ‑292 ‑ ‑ ‑14 242

Saldo final 6 775 56 435 51 202 766 11 243 36 - 126 457 

Valor Líquido 10 054 9 239 6 055 27 1 365 8 841 1 817 37 399 

Durante o exercício findo em 2018 e 2017, o movimento ocorrido no valor dos 
ativos intangíveis bem como as respetivas amortizações acumuladas foram os 
seguintes:

Ativos intangíveis 2018 Total

Gerados Internamente Outros ativos intangíveis

Com vida útil 
indefinida

Com vida útil 
finita

Com vida útil 
indefinida

Com vida útil 
finita

Ativo Bruto

Saldo inicial ‑ 501 672 8 509 9 682 

Adições ‑ ‑ 13 3 328 3 340 

Outras Transferências/ abates ‑ ‑1 429 ‑ 1 401 ‑28

Saldo final - -928 685 13 238 12 995 

Amortizações Acumuladas

Saldo inicial ‑ 594 ‑ 5 448 6 042 

Adições ‑ 711 ‑ 174 885 

Saldo final - 1 305 - 5 622 6 927 

Valor Líquido - -2 233 685 7 615 6 068 

5 — Ativos intangíveis 
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Ativos intangíveis 2017 Total

Gerados Internamente Outros ativos intangíveis

Com vida útil 
indefinida

Com vida útil 
finita

Com vida útil 
indefinida

Com vida útil 
finita

Ativo Bruto

Saldo inicial ‑ 92 672 8 509 9 273 

Adições ‑ 243 ‑ ‑ 243 

Outras Transferências/ abates ‑ 167 ‑ ‑ 167 

Saldo final - 501 672 8 509 9 682 

Amortizações Acumuladas

Saldo inicial ‑ ‑ ‑ 5 448 5 448 

Adições ‑ 594 ‑ ‑ 594 

Saldo final - 594 - 5 448 6 042 

Valor Líquido - -92 672 3 060 3 640 

Detalhe do saldo das rubricas de ativos fixos intangíveis 2017 e 2018:
Designação Rubrica Valor Líquido 

2018

Projetos desenvolvimento 44200000 864

Programas computador 44300000 3 335

Propried. Industrial 44400000 2

Outros ativos intangíveis 44600000 117

Ativos intangíveis em curso 45410000 1 750

6 068

Designação Rubrica Valor Líquido 
2017

Programas computador 44300000 1562

Ativos intangíveis em curso 45410000 2 078

3 640

Adições e transferências ocorridas no exercício (ativo bruto e amortizações 
acumuladas):
Descrição Saldo inicial Adições Transferências Saldo final

Ativo Bruto Ativo Bruto

Projetos desenvolvimento 258 909 1 166

Programas computador 7 324 985 1 611 9 920

Propried. Industrial 23 0 23

Outros ativos intangíveis 0 135 135

Ativos intangíveis em curso 2 078 2 355 -2 683 1 750

9 682 3 340 -28 12 995
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Descrição Saldo inicial Deprec. Exerc Saldo final

Amort. Acum. Amort. Acum.

Projetos desenvolvimento 258 45 303

Programas computador 5 763 821 6 584

Propried. Industrial 21 0 21

Outros ativos intangíveis 0 19 19

6 042 885 6 927

A 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica participações financeiras — método 
de equivalência patrimonial inclui as seguintes participações financeiras com 
referência às demonstrações financeiras da Multicert de 2018 provisórias: 

Firma Sede Atividade Principal Total de 
Ativo

Total de 
Passivo

Total 
Capital 
Próprio

Total
Resultado 
Líquido

Detenção do Capital

% do capital detido 
pela detentora direta

2018 2017

Multicert — Serviços de 
Certificação Eletrónica

Lisboa Serviços de Certificação 
Eletrónica

3945 2481 1465 251 20,00% 20,00%

A movimentação da rubrica Participações financeiras — método de equivalência 
patrimonial em 2018 e 2017 foi como se segue: 

Participações financeiras 
- método da equivalência 
patrimonial

2018 2017
Saldo 

inicial
Adições Alienações Movimentos de 

equivalência 
patrimonial

Saldo 
final

Saldo 
inicial

Adições Alienações Movimentos de 
equivalência 
patrimonial

Saldo 
final

Multicert — Serviços de 
Certificação Electrónica

 243  ‑  ‑  50  293  325  ‑  ‑ ‑82  243 

 ‑  ‑  ‑  ‑ 

 243  ‑  ‑  50  293  325  ‑  ‑ ‑82  243 

Os Ativos e Passivos por Impostos Diferidos reconhecidos no balanço podem ser 
analisados como segue:

Impostos Diferidos 2018 2017

Saldo 
Inicial 

Variações com 
Efeitos em 
Resultados

Variações 
com Efeitos 

no Capital 
Próprio

Saldo 
Final

Saldo 
Inicial 

Variações com 
Efeitos em 
Resultados

Variações 
com Efeitos 

no Capital 
Próprio

Saldo 
Final

Ativos por Impostos Diferidos

Não Correntes

Responsabilidades com benefícios 
de reforma

 6 807  148 ‑923  6 032  5 644  50  1 113  6 807 

6 — Participações 
financeiras — método da 
equivalência patrimonial

7 — Ativos e Passivos 
por impostos diferidos
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Impostos Diferidos 2018 2017

Saldo 
Inicial 

Variações com 
Efeitos em 
Resultados

Variações 
com Efeitos 

no Capital 
Próprio

Saldo 
Final

Saldo 
Inicial 

Variações com 
Efeitos em 
Resultados

Variações 
com Efeitos 

no Capital 
Próprio

Saldo 
Final

Reavaliações efetuadas  268  ‑143  ‑81  44  170  ‑  98  268 

Outras provisões e ajustamentos 
não aceites fiscalmente

 9  22  ‑  31  13  ‑4  ‑  9 

Outros  1 248  ‑  ‑  1 248  5  1 243  ‑  1 248 

 8 332  26  -1 004  7 354  5 832  1 289  1 211  8 332 

Passivos por Impostos Diferidos

Não Correntes

Reavaliações efetuadas  913  ‑228  ‑22  662  2 625  ‑1 793  81  913 

Alteração de perímetro  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 

 913  -228  -22  662  2 625  -1 793  81  913 

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.

Para o cálculo dos impostos diferidos, foram estimadas diferenças temporárias, 
a saber:
Ativos por impostos diferidos 2018 2017 Dif.

Revalorização Terrenos 192 273 ‑81

Rev. Edifícios‑Reg. Ativos Fixos (DL66/2016) 1 104 1 247 ‑143

Indemnizações não pagas 26 2 24

Benefícios Cessação de Emprego — Pré‑Reforma 95 0 95

Benefícios pós‑Reforma 5 936 6 807 ‑871

Amortizações não aceites fiscalmente 1 4 ‑3

7 354 8 332 -978

Passivos por impostos diferidos 2018 2017 Dif.

Reavaliação Legal 1 1 0

Revalorização Edifícios 538 766 ‑228

Revalorização Terrenos 123 145 ‑22

662 913 -250
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• Revalorização dos terrenos e edifícios

A revalorização dos terrenos e edifícios origina diferenças entre o lucro contabi‑
lístico 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 expecta‑
tiva de recuperação da quantia escriturada do ativo não seja a alienação.

• Regime de ativos Fixos DL 66/2016

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 ati‑
vo fixo tangível, nomeadamente edifícios. A referida reavaliação para efeitos fiscais 
deu origem ao reconhecimento de ativos por impostos diferidos, dado que as depre‑
ciações 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.

• Benefícios pós-emprego

O reconhecimento de um passivo por Benefícios pós‑emprego origina diferen‑
ças entre o lucro contabilístico e o lucro tributável.

Em 2018 com a alteração dos pressupostos demográficos e ganhos por expe‑
riência, tendo por base o estudo atuarial, foi apurado um impacto dos impostos 
diferidos reconhecidos em resultados do exercício;
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• Depreciações não aceites fiscalmente mas dedutíveis em períodos futuros

• 40% do aumento das reintegrações resultantes da reavaliação dos Ativos 
Fixos Tangíveis

• Gastos de benefícios de cessação de emprego aceites como gasto fiscal só 
no exercício em que são efetivamente pagos

• Gastos de benefícios de Cessação de emprego mas no contexto de 
Pré-Reforma aceites como gasto fiscal só no exercício em que são efetiva-
mente pagos.

Adiantamentos a fornecedores Correntes

2018 2017

Adiantamentos a fornecedores

Conta corrente 691 47 

De imobilizado ‑ 7 

691 54 

O detalhe dos adiantamentos a fornecedores é conforme segue:

Entidade 2018

GRAFOPEL — EQUIPAMENTOS GRÁFICOS 85

VISA EUROPE 9

ACSYS LASERTECHNIK GMBH (a) 597

EURO PRODUCTS LTD 0

691

(a) Aquisição Equipamento de Gravação Laser e Manutenção 2 anos

Estado e outros entes públicos Correntes Não Correntes Correntes Não Correntes

2018 2017

Ativo

Imposto sobre o rendimento a 
receber

 ‑  ‑  ‑  ‑ 

Outro  1  ‑  0  ‑ 

8 — Adiantamentos 
a fornecedores

9 — Estado e outros 
entes públicos



RELATÓRIO E contas 2018    O valor da segurança página  239

Estado e outros entes públicos Correntes Não Correntes Correntes Não Correntes

2018 2017

 1  ‑  0  ‑ 

Passivo

Imposto sobre o rendimento a 
pagar

 1 244  ‑  112  ‑ 

Outro  1 513  ‑  1 432  ‑ 

 2 758  -  1 544  - 

A rubrica do passivo «outros» caracteriza‑se essencialmente pelo seguinte deta‑
lhe em 2018 e 2017:
Descrição 2018 2017

IVA a Pagar 743 694

Segurança Social 445 416

Outros 325 322

1 513 1 432

Outras contas a receber Correntes Não Correntes Correntes Não Correntes

2018 2017

Pessoal  114  ‑  103  ‑ 

Fornecedores C/C  97  ‑  118  ‑ 

Outros  130  ‑  1.183  ‑ 

Acréscimos de rendimentos  5 338  ‑  5 832  ‑ 

 5 678  -  7 236  - 

Detalhe da rubrica «Acréscimos de Rendimentos» em 2018 e 2017:

Descrição 2018 2017

Acréscimo de PEP COMUM 2.0 2017 (Passaportes) 856 ‑

Acréscimo de Moeda Corrente expedida 1 234 4 821

Acréscimo de Moeda Corrente em armazém 1 747 ‑

Outros 1 501 1 011

 5 338 5 832

Detalhe da rubrica «Outros» em 2018 e 2017:

Descrição 2018 2017

Consórcio relativo à produção de passaportes para o Governo de 
S. Tomé e Príncipe

0 1 020

Outros 130 163

130 1 183

10 — Outras contas 
a receber



INCM   imprensa nacional-casa da moeda página  240

Diferimentos - Ativo Correntes Não Correntes Correntes Não Correntes

2018 2017

Acréscimos de rendimentos  ‑  ‑ 

Outros gastos diferidos  507  ‑  430  ‑ 

 507  -  430  - 

Diferimentos - Passivo Correntes Não Correntes Correntes Não Correntes

2018 2017

Acréscimos de custos  ‑  ‑ 

Outros rendimentos diferidos  1 207  ‑  2 924  ‑ 

 1 207  -  2 924  - 

Inventários 2018 2017

Inventários (Balanço)

Mercadorias  83  83 

Produtos acabados e intermédios  12 385  13 209 

Subprodutos, desperdícios. resíduos e refugos  605  1 512 

Produtos e trabalhos em curso  1 020  1 122 

Matérias‑primas, subsidiárias e de consumo  8 711  10 678 

Ajustamentos para o valor realizável líquido ‑4 066 ‑4 538

TOTAL  18 737  22 066 

Detalhe da rubrica de produtos acabados e intermédios (valores brutos) ano de 
2018 e 2017:

Descrição 2018 2017

Livros Diversos 2 976 2 919

Moeda Comemorativa de coleção 6 034 7 035

Moeda Comemorativa Corrente 18 75

Moeda Corrente 65

Cartões poliméricos 861 943

Impressos Exclusivos 268 366

Passaportes 905 596

Cunhos 82 102

Hologramas 252 181

Restantes 989 927

12 385 13 209

11 — Diferimentos

12 — Inventários
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Detalhe da rubrica de Matérias‑primas, subsidiárias e consumo (valores brutos) 
ano de 2018 e 2017:

Descrição 2018 2017

Disco 4 743 6 081

Chips 488 1 135

Papel 651 417

Filmes 639 793

Material Holográfico 480 658

Restantes 1 710 1 594

8 711 10 678

Detalhe da rubrica de Subprodutos ano de 2018 e 2017:

Descrição 2018 2017

Refugo Metal nobre 224 1.254

Outros 381 258

605 1.512

Detalhe dos ajustamentos (reforço/reversão de imparidade) realizados no ano 
de 2018:

Descrição 2017 Ajustamentos 2018

Mercadorias 54 -3 51

Ajustamentos Prod. Acabados Intermédios 0 0 0

 Livros 2 206 ‑33 2 173

 Impressos 117 ‑39 78

 Publicações Oficiais 1 5 6

 Produtos Metálicos 660 ‑309 351

 Outros Produtos Acabados 125 ‑51 73

 Prod. Intermédios‑UMD 44 ‑15 28

 Outros Produtos Intermédios 365 61 426

3 518 -382 3 136

Ajustamentos Mat.primas, Subsd. e Consumo 0 0 0

 Matérias Primas, subsidiárias e de consumo 967 ‑88 880

Total 4 538 -472 4 066

Clientes 2018 2017

Clientes c/c  11 588  9 242 

Clientes de cobrança duvidosa  76  293 

Perdas de imparidade acumuladas ‑76  ‑293

 11 588  9 242 

13 — Clientes
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O Detalhe da rubrica clientes C/C em 2018 e 2017 é como se segue:
Entidade 2018 2017

Serv Estrangeiros Fronteira 3 337 1 399

Polícia Seg Pública Lisboa 2 385 1 458

Negócios Estrangeiros 2 152 873

Outros 3 714 5 513

11 588 9 242

Caixa e depósitos bancários 2018 2017

Depósitos a prazo  ‑  10 000 

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis  43 995  31 265 

Numerário  902  863 

 44 897  42 128 

O capital nominal da INCM, no valor de 30 milhões de euros, é composto 
por 6.000.000 ações nominativas de 5 euros cada e é detido pela entidade 
Parpública — Participações Públicas, SGPS, SA, em 100%.

Reserva Legal:

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 correspon‑
dente 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.

Outras Reservas:

A rubrica Outras Reservas corresponde à transferência de resultados transitados 
conforme proposta de aplicação de resultados referente ao exercício de 2013.

Excedentes de Revalorização:

A rubrica excedentes de revalorização de ativos fixos corresponde às revaloriza‑
ções 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 pre‑
visto na IAS 28;

14 — Caixa e seus 
equivalentes

15 — Capital próprio
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› Ajustamentos dos ativos financeiros ao justo valor através do outro rendimento 
integral previstos na IFRS9.

Resultados Transitados:

A rubrica resultados transitados corresponde aos resultados líquidos dos exer‑
cícios anteriores, conforme deliberações efetuadas nas assembleias gerais. 
Encontram‑se ainda registadas nesta rubrica as alterações decorrentes da apli‑
cação pela primeira vez das Normas Internacionais de Relato Financeiro, com 
exceção das revalorizações dos ativos fixos tangíveis reconhecidas na rubrica 
excedentes de revalorização.

Valores em Milhares Euros
Detalhe da DACP (Rend. Int.) e DR 
Integral

Capital Reservas 
legais

Outras 
reservas

Excedentes 
de 

revalorização

Ajustamentos 
em ativos 

financeiros

Outras 
variações 
no capital 

próprio

Resultados 
transitados

Resultado 
líquido do 

período

Total

Resultado líquido do período  -  -  -  -  -  -  -  19 670  19 670 

Rubricas que não irão ser 
posteriormente reclassificadas 
nos resultados

 ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 

Remensuração de 
responsabilidades com planos 
de benefícios definidos

 ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  2 561  ‑  ‑  2 561 

Montante originado durante o 
período

 ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  2 561  ‑  ‑  2 561 

Ajustamentos por 
reconhecimento de impostos 
diferidos (só de rubricas do CP)

 ‑ ‑59  ‑ ‑59

Montante originado durante o 
período

 ‑ ‑59  ‑ ‑59

Outras transferências  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  1 113  ‑  ‑  1 113 

Ajustamentos de reclassificação  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  1 113  ‑  ‑  1 113 

 -  -  -  -  -  3 674 -59  -  3 615 

Total do rendimento integral 
(operações não resultantes de 
transações com proprietários)

 -  -  -  -  -  3 674 -59  19 670  23 286 

Detalhe total de rendimento integral:

› Outras variações no capital próprio: Transferência de impostos diferidos afetos 
a benefícios pós‑emprego, que tinham sido reconhecidos na rubrica (Outras va‑
riações no capital próprio) em 2017, para resultados transitados: 1.113 m€;

› Impostos diferidos revalorização de Terrenos: (59) m€. 
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2018

Provisões (Balanço)  
Não Correntes

Saldo 
Inicial

Aumentos Diminuições 
por utilização

Montantes 
não utilizados 

revertidos 

Saldo 
Final

Provisões 

Provisão para processos judiciais 
em curso

 97  16  ‑  ‑  113 

 97  16  -  -  113 

2017

Provisões (Balanço)  
Não Correntes

Saldo 
Inicial

Aumentos Diminuições 
por utilização

Montantes 
não utilizados 

revertidos 

Saldo 
Final

Provisões 

Provisão para processos judiciais 
em curso

 20  82 ‑2 ‑3  97 

 20  82 -2 -3  97 

Responsabilidades por benefícios pós-emprego 2018 2017

Responsabilidade por serviços passados no início do período  25 688  21 298 

Custo de juros  377  574 

Custo do serviço corrente  442  336 

Ganhos e perdas atuariais ‑3 485  4 200 

Benefícios pagos ‑806 ‑891

Outros  186  171 

Responsabilidade por serviços passados no final do exercício  22 402  25 688 

Responsabilidades por benefícios pós-emprego  22 402  25 688 

Responsabilidade por benefícios de reforma 2018 2017

Reconciliação dos valores presentes com ativos e passivos reconhecidos no 
Balanço

Valores Presentes  22.402  25.688 

Outras quantias reconhecidas no Balanço  ‑  ‑ 

 22.402  25.688 

Descrição 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Valor presente das responsabilidades 22 402 25 688 21 298 21 098 26 553 23 376

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 é tratado nos termos previstos na IAS 19.

16 — Provisões

17 — Responsabilidades 
por benefícios 
pós‑emprego
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A INCM proporciona aos seus colaboradores, com caráter liberatório, determi‑
nados benefícios pós‑reforma, nomeadamente cuidados médicos, subsídio pecu‑
niário 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 e perdas atuariais do valor das 
responsabilidades por serviços passados com benefícios pós‑emprego de saúde.

As responsabilidades da INCM foram determinadas por estudos atuariais repor‑
tados a 31 de dezembro de 2018, elaborado por uma entidade independente, uti‑
lizando 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 2018 e 2017, respetivamente:

Descrição 2018 2017

Taxa de desconto 1,75% 1,75%

Crescimento de pensões / salários 1,50% 1,50%

Crescimento nos cuidados médicos 3,00% 3,00%

Taxas de rotação, incapacidade e reforma 
antecipada

Tábua de Invalidez: 
EVK 80

Tábua de Invalidez: 
EVK 80

Crescimento da inflação Não considerado Não considerado

Taxas de mortalidade futuras TV 88/90 TV 88/90

Análise de Sensibilidade aos Resultados dos Pressupostos Atuariais do 
Plano Médico

Taxa atual de custos de assistência médica — a tabela abaixo ilustra a sensibili‑
dade das obrigações da empresa em 31 de dezembro de 2018 com um aumento/ 
redução de um ponto percentual na taxa atual do custo médico:

Taxa de 
avaliação

Taxa de 
avaliação

Taxa de 
avaliação

Variação 
da Taxa de 

avaliação

Variação 
da Taxa de 

avaliação

+1% -1% +1% -1%

(A) (B) (C) (B) - (A) (C) - (A)

Obrigação dos Benefícios a 
31/12/2018

22 402 27 743 18 274 5 342 ‑4128
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Avaliação atuarial ano de 2018 conforme demonstra tabela seguinte:

Avaliação Atuarial 2018 Respons. Serv. 
Passados 

Ativos de 
Cobertura

Ganhos e Perdas 
posteriores

Provisão 
posteriores

1 de janeiro 25 688 0 0 25 688

Custo do Serviço 377 377

Juro Líquido 442 442

818

Contribuições da empresa

Contribuições dos colaboradores (Quotas) 186 186

Benefícios pagos (Custos Médicos) ‑806 ‑806

(Ganhos) e perdas atuariais: ‑3 485 ‑3 485 0

(Ganhos) e perdas por experiência ‑3 142

(Ganhos) e perdas por alteração de pressupostos demográficos ‑343

Reconhecimento imediato dos ganhos e perdas no OCI 3 485 ‑3 485

31 de dezembro 22 402 0 0 22 402

(valores apresentados em euros

Responsabilidades 
por serviços 

passados

Ativos 
Financeiros de 

cobertura

Excesso não 
recuperável

Total 
Reconhecido

1 Valor reportado ao início do período ‑21 297 943 0 0 ‑21 297 943

2 Custo dos Serviços Correntes ‑336 089 0 0 ‑336 089

3 Custo do Juro ‑574 177 0 0 ‑574 177

4 Retorno dos ativos financeiros superior/(inferior) 
ao esperado

0 0 0 0

5 Ganhos/(perdas) de experiência ‑226 365 0 0 ‑226 365

6 Ganhos/(perdas) por alteração de pressupostos ‑3 973 400 0 0 ‑3 973 400

7 Contribuições do Associado 0 0 0 0

8 Contribuições dos Participantes ‑171 016 0 0 ‑171 016

9 Pagamento de Benefícios 787 635 0 0 787 635

10 Despesas Administrativas 103 785 0 0 103 785

11 Pagamento de taxas e impostos 0 0 0 0

12 Custos de serviços passados ‑ alteração do plano 0 0 0 0

13 Custos de serviços passados ‑ cortes 0 0 0 0

14 Liquidações 0 0 0 0

15 Aquisições 0 0 0 0

16 Alienações 0 0 0 0
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(valores apresentados em euros

Responsabilidades 
por serviços 

passados

Ativos 
Financeiros de 

cobertura

Excesso não 
recuperável

Total 
Reconhecido

17 Benefícios de rescisão 0 0 0 0

18 Transferência de pagamentos 0 0 0 0

19 Alteração no excesso não recuperável 0 0 0 0

20 Valor reportado a 31 de dezembro de 2017 -25 687 570 0 0 -25 687 570

Avaliação atuarial ano de 2017 conforme demonstra tabela seguinte:

Adiantamentos de clientes 2018 2017

Adiantamentos de clientes  90  61 

 90  61 

Fornecedores 2018 2017

Fornecedores c/c  5 788  7 874 

Fornecedores ‑ faturas em receção e conferência  717  168 

Fornecedores ‑ títulos a pagar  ‑  ‑ 

Outros  283  189 

 6 788  8 230 

Outras Contas a Pagar Correntes Não 
Correntes

Correntes Não 
Correntes

2018 2017

Fornecedores de imobilizado  38  ‑  403  ‑ 

Pessoal  386  ‑  14  ‑ 

Acréscimos de gastos  3 648  ‑  3 598  ‑ 

Outros  720  ‑  352  ‑ 

 4 792  -  4 367  - 

Descrição 2018 2017

Acréscimo de Gastos com Férias 3 013 2 990

Outros acréscimos de gastos 635 608

3 648 3 598

18 — Adiantamentos 
de clientes

19 — Fornecedores

20 — Outras 
contas a pagar
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Rédito das vendas e dos serviços prestados 2018 2017

Vendas

Mercado Interno  75 217  78 537 

Mercado Externo  9 299  6 308 

 84 516  84 845 

Prestações de Serviços

Mercado Interno

Outras de natureza comercial  12 811  10 970 

Mercado Externo  345  112 

 13 156  11 082 

Total  97 673  95 927 

Detalhe de vendas e Prestação de serviços 2018 e 2017:

Descrição 2018 2017

Cartões Poliméricos 30 477 26 889

Passaportes 22 136 18 229

Moeda Nacional com Acab. Normal 15 522 18 739

Impressos 8 779 10 123

Refugos 6 758 4 150

Selos Autenticação e Legitimação 4 389 4 983

Moeda Nacional com Acab. Especial 3 820 5 622

Publicação atos DR 2.ª série 2 677 3 179

Contrastarias 1 666 2 446

Outros 1 449 1 566

97 673 95 927

A IFRS 15 veio substituir a IAS 11 Contratos de Construção, a IAS 18 Rédito e as 
Interpretações relacionadas com estas normas e aplica‑se ao rédito proveniente 
de contratos com clientes.

A IFRS 15 prevê um modelo de cinco passos para a contabilização do rédito pro‑
veniente de contratos com clientes e requer que o mesmo seja reconhecido por 
um valor que reflita a retribuição a que uma entidade espera ter direito em troca 
dos bens e/ou serviços que serão transferidos para o cliente.

A IFRS 15 requer que se aplique cada um dos cinco passos do modelo aos con‑
tratos com os seus clientes. A norma também especifica como devem ser conta‑
bilizados os custos incrementais para a obtenção de um contrato e os custos di‑
retamente incorridos no cumprimento de um contrato. Adicionalmente, a norma 
exige divulgações mais extensas.

21 — Vendas e serviços 
prestados

21.1‑ Impacto IFRS 15 — 
Contratos com clientes
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A INCM adotou a IFRS 15 usando o método retrospetivo modificado, com data 
de aplicação inicial de 1 de janeiro de 2018. De acordo com este método, a norma 
pode ser aplicada, na data de aplicação inicial, a todos os contratos ou apenas aos 
contratos que não estejam concluídos nessa data. A INCM optou por aplicar aos 
contratos que não estavam concluídos em 1 de janeiro de 2018. Adicionalmente 
é de salientar que a INCM não utilizou os expedientes práticos previstos na IFRS 
15.63 e IFRS 15.94 relativamente à componente financeira e custos incrementais 
na obtenção de contratos com um cliente.

O efeito cumulativo da aplicação inicial da IFRS 15 foi reconhecido, na data de 
aplicação inicial, como um ajustamento aos resultados transitados da demons‑
tração da posição financeira de abertura. Consequentemente, a informação com‑
parativa não foi reexpressa e continua a ser reportada de acordo com a IAS 11, a 
IAS 18 e demais Interpretações relacionadas.

Os efeitos da adoção da IFRS 15 por referência a 1 de janeiro de 2018 foram os 
seguintes: 

Nota Aumento / (diminuição)

Ativos

Inventários (a) ‑64

Ativos de contratos com clientes (a) 225

Total do ativo 161

Ajustamento total em capital próprio

Resultados transitados (a) ‑161

-161

De seguida encontra‑se o detalhe do impacto em cada uma das linhas das de‑
monstrações financeiras à data de 31 de dezembro de 2018 e para o período 
então findo, decorrente da adoção da IFRS 15. A adoção da IFRS 15 não teve um 
impacto material no rendimento integral da INCM nem nos fluxos de caixa ope‑
racionais, de investimento e de financiamento da INCM.

A primeira coluna evidencia os valores preparados de acordo com a IFRS 15 e a 
segunda coluna evidencia os valores que teriam sido obtidos caso a IFRS 15 não 
tivesse sido adotada.

Demonstração dos resultados para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018

Nota Valores preparados de acordo com

IFRS 15 Normativo 
anterior

Aumento / 
(diminuição)

Rédito de contratos com clientes (a),(b) 97 673 ‑ 97 673

Venda e prestações de serviços (a),(b) ‑ 95 608 ‑95 608

Outros proveitos 2 648 2 648 ‑

Rédito 100 321 98 256 2 065

Custo das vendas (a),(b) ‑21 105 ‑20 005 ‑1 100
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Demonstração dos resultados para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018

Nota Valores preparados de acordo com

IFRS 15 Normativo 
anterior

Aumento / 
(diminuição)

Resultado Bruto 79 216 78 251 965

Outros custos operacionais ‑52 515 ‑52 515 ‑

Resultado operacional 26 701 25 736 965

Resultados relativos a investimentos em 
associadas e empreendimentos conjuntos

23 50 50 ‑

Resultado antes de impostos 26 752 25 786 965

Imposto 37 ‑7 082 ‑6 772 ‑310

Resultado do exercício 19 670 19 014 656

Demonstração da posição financeira 
em 31 de dezembro de 2018

Nota Valores preparados de acordo com

IFRS 15 Normativo 
anterior

Aumento / 
(diminuição)

Ativos

Ativos não correntes

Outros ativos não correntes 51 835 51 835 ‑

Total dos ativos não correntes 51 835 51 835 -

Ativos correntes

Inventários (a) 18 737 19 358 ‑621

Contas a receber (a) 14 285 15 520 ‑1 235

Ativos de contratos com clientes (a) 2 981 ‑ 2 981

Outros ativos correntes 46 095 46 095 ‑

Total dos ativos correntes 82 098 80 973 1 125

Total do ativo 133 933 132 808 1 125

Capital próprio

Resultados transitados (a) 16 762 16 601 161

Outros itens de capital próprio 58 780 58 780 ‑

Resultado líquido do exercício 19 670 19 014 656

Total do capital próprio 95 122 61 624 817

Passivos não correntes

Responsabilidades por benefícios pós‑emprego 22 402 22 402 ‑

Passivos por impostos diferidos 662 662 ‑

Outros passivos não correntes 113 113 ‑

Total dos passivos não correntes 23 177 23 177 -

Passivos correntes

Contas a pagar 11 580 11 580 ‑

Outros passivos correntes 4 054 3 745 310

Total dos passivos correntes 15 634 15 325 310

Total do passivo 38 811 38 502 310

Total do passivo e do capital próprio 133 933 132 808 1 125



RELATÓRIO E contas 2018    O valor da segurança página  251

As rubricas Réditos de contratos com clientes e Ativos de contratos com clientes, 
apresentadas nos quadros acima, encontram‑se incluídas nas rubricas de Vendas 
e serviços prestados da Demonstração dos Resultados e Outras contas a receber 
da Demonstração da posição financeira, respetivamente.

A natureza dos ajustamentos a 1 de janeiro de 2018 e as razões das alterações 
significativas na demonstração da posição financeira consolidada em 31 de de‑
zembro de 2018 e na demonstração dos resultados consolidados para o período 
findo em 31 de dezembro de 2018 estão descritas abaixo.

A aplicação da IFRS 15 — Contratos com clientes alterou o reconhecimento do 
rédito em 2 tipos de contratos com os clientes, a saber:

• Protocolo de produção de moeda corrente;

• Contratos de consórcios.

(a) Moeda corrente

A INCM entendeu que o momento do cumprimento das obrigações de desem‑
penho implícito no Protocolo de produção de moeda corrente de acabamento 
normal ocorre ao longo do tempo, dado que não existe uso alternativo deste bem 
e a INCM tem o direito de receber pelos trabalhos realizados ainda que não seja 
no exercício económico da produção da moeda.

Nesse sentido a INCM reconheceu em rédito a totalidade da moeda produzida 
em 2018 para satisfazer a encomenda de moeda corrente para o ano de 2019. 
O stock da moeda produzida e não expedida até 31/12/2018 permanece armaze‑
nado nas instalações da INCM.

O referido impacto seria muito residual se a INCM não tivesse que antecipar boa 
parte da cunhagem de moeda por causa das obras na unidade fabril (previstas 
para 2019). Parte dessa produção foi expedida por solicitação da INCM, dado 
não existir capacidade de armazenagem na empresa, e a remanescente permane‑
ceu nos armazéns. A referida produção será entregue e faturada de acordo com 
as expedições acordadas para 2019 com o BdP.

Descrição 2018 2017

Acréscimo de Moeda Corrente 2 981 225

 2 981 225
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O impacto relativo à moeda corrente no âmbito da IFRS 15 foi o seguinte:

Moeda corrente 2018 2017

Venda de moeda corrente 1 747 225

Custo das vendas ‑621 ‑64

1 126 161

(b) Contratos de consórcios:

As obrigações de desempenho são efetuadas em regime de consórcio com ou‑
tras entidades, assumindo a INCM o papel de líder de consórcio, e que estabelece 
contratualmente a título individual a relação com as entidades contratantes, as‑
sumindo um conjunto de responsabilidades nessa condição. O cumprimento das 
obrigações ocorrem quando a entrega dos produtos produzidos sucede, uma vez 
que, até esse momento, não é transferido o controlo do bem produzido para o clien‑
te. Apesar de não existir uso alternativo para o bem no seu estado final, a INCM 
não tem o direito a receber qualquer montante pelas quantidades produzidas ou 
serviços a prestar que não tenham sido entregues ou prestados à entidade con‑
tratante. A INCM reconhece a totalidade dos réditos do consórcio em função do 
contributo e do controlo que possui na assemblagem das diferentes componentes.

O impacto relativo aos contratos de consórcios diz respeito ao fornecimento de 
infraestruturas de chaves públicas, projetos relativos a documentos de identifica‑
ção e fornecimento de cartões IGFEJ, conforme ilustra a tabela seguinte:

Consórcios 2018 2017

Vendas 542 ‑

Custos das vendas ‑542 ‑

‑ ‑

Subsídios à exploração 2018 2017

Outros rendimentos e ganhos 333 ‑ 

Total 333 ‑ 

Em 2018 a INCM reconheceu um rendimento relativo a um subsídio à explora‑
ção no âmbito do SAMA.

Ganhos e perdas imputados de subsidiárias, associadas e 
empreendimentos conjuntos

2018 2017

Ganhos

Multicert — Serviços de Certificação Electrónica 50 ‑82

Total 50 -82

22 — Subsídios à 
exploração

23 — Ganhos e 
perdas imputados de 
subsidiárias, associadas 
e empreendimentos 
conjuntos
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Os valores registados nestas rubricas correspondem à parte da INCM, respetiva‑
mente, nos lucros e prejuízos do exercício da empresa associada, decorrente da 
aplicação do método da equivalência patrimonial conforme divulgado na nota 6.

Variação nos inventários da 
produção (Variação da Produção)

Produtos 
acabados e 

intermédios

Subprodutos, 
desperdícios, 

resíduos e 
refugos

Produtos e 
trabalhos 
em curso

Total 
2018

Produtos 
acabados e 

intermédios

Subprodutos, 
desperdícios, 

resíduos e 
refugos

Produtos e 
trabalhos 
em curso

Total 
2017

2018 2017

Inventários Iniciais  ‑13 209  ‑1 512  ‑1 122  ‑15 843  ‑12 267  ‑1 554  ‑878  ‑14 700

Regularização de Inventários  594  ‑23  ‑  571  957  2  ‑  959 

Inventários Finais  12 449  605  1 020  14 074  13 209  1 512  1 122  15 843 

Variação da produção  ‑167  ‑930  ‑102  ‑1 199  1 899  ‑40  244  2 102 

Trabalhos para a própria entidade 2018 2017

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis  198  141 

Outros ativos não correntes  289  277 

TOTAL  487  418 

Os trabalhos para a própria empresa são referentes a projetos de desenvolvimen‑
to e softwares gerados internamente. 

Custo das mercadorias vendidas e das 
matérias consumidas (CMVMC)

2018 2017

Mercadorias Matérias-primas, 
subsidiárias e de 

consumo

Total Mercadorias Matérias-primas, 
subsidiárias e de 

consumo

Total

Inventários Iniciais  83  10 678  10 761  89  8 999  9 088 

Compras  88  17 920  18 007  73  27 434  27 507 

Regularização de Inventários  ‑0  ‑70  -70  ‑2  ‑94  -96

Inventários Finais (nota 12)  ‑83  ‑8 711  -8 793  ‑83  ‑10 678  -10 761

Inventários Consumidos e Vendidos  88  19 817  19 906  77  25 661  25 738 

24 — Variação nos 
inventários da produção

25 — Trabalhos para 
a própria entidade

26 — Custo das 
mercadorias vendidas e 
das matérias consumidas
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Os fornecimentos e serviços externos do exercício de 2018 e 2017 são decom‑
postos como se segue:
Fornecimentos e serviços externos 2018 2017

Comunicação  134  95 

Conservação e reparação  1 099  1 255 

Comissões  1  28 

Deslocações e estadas  229  154 

Energia  863  865 

Honorários  193  211 

Materiais  480  464 

Rendas e alugueres  286  214 

Seguros  130  133 

Subcontratos  788  737 

Trabalhos especializados ‑ Assistência informática  2 543  2 262 

Trabalhos especializados ‑ Vigilância e segurança  498  502 

Trabalhos especializados ‑ Outros  1 859  2 237 

Outros materiais e serviços consumidos  7 435  6 355 

 16 538  15 512 

Detalhe das rubricas «Outros materiais e serviços consumidos» de 2018 e 2017:

Descrição 2018 2017

Transporte Mercadorias 4 402 4 046

Outros Serviços 1 322 767

Royalties ‑ Pricing 546 484

Royalties 427 388

Limpeza,Higiene Conforto 546 321

Royalties ‑ Valor Facial 155 194

Outros 36 155

7 435 6 355

Gastos com o pessoal 2018 2017

Remunerações  17 549  16 055 

Encargos Sociais  3 738  3 624 

Outros custos com o pessoal  3 949  2 160 

Gastos com benefícios de reforma  13  806 

 25 248  22 645 

Detalhe da rubrica Outros Custos com Pessoal:

Descrição 2018 2017

Refeitórios e Bares 401 395

Cuidados Saúde ‑ Colaboradores Ativos 617 569

27 — Fornecimentos e 
serviços externos

28 — Gastos com o pessoal
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Descrição 2018 2017

Indemnizações 681 268

Seg. Ac. Trab. Doença 154 154

Outros 2 096 773

3 949 2 160

Por força do estipulado em acordos de empresa, a INCM mantém um conjunto 
de obrigações de benefícios definidos para com os seus empregados, que são 
tratados nos termos previstos na IAS 19.

O movimento ocorrido no ano relativamente aos passivos de benefícios defini‑
dos bem como os principais pressupostos atuariais utilizados na elaboração dos 
estudos, são apresentados na nota 17.

As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais da INCM em 
31dez18, foram:

Mesa da Assembleia Geral: 3 milhares de euros

Conselho de Administração/Gerência: 237 milhares de euros

Revisor Oficial de Contas/Conselho fiscal: 43 milhares de euros

Gastos com benefícios de reforma 2018 2017

Custo do serviço corrente  442  336 

Custo de juros  377  574 

Ganhos e perdas atuariais  ‑  ‑ 

Custo do serviço passado  ‑  ‑ 

Outros ‑806 ‑104

Total  13  806 

Gastos com benefícios de reforma

Por força do estipulado em acordos 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 defini‑
dos bem como os principais pressupostos atuariais utilizados na elaboração dos 
estudos são apresentados na Nota 17.
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Ajustamentos em inventários Perdas em 
inventários

Reversão de 
ajustamentos em 

inventários

Perdas em 
inventários

Reversão de 
ajustamentos em 

inventários

2018 2017

Mercadorias  ‑  3  8  ‑ 

Produtos acabados e intermédios  ‑  382  365  607 

Matérias‑primas, subsidiárias e de consumo  ‑  88  44  ‑ 

 -  472  416  607 

Imparidade de dívidas a receber  
(gastos/reversões)

Ajustamentos em 
contas a receber 

Reversão de 
ajustamentos em 
contas a receber 

Ajustamentos em 
contas a receber

Reversão de 
ajustamentos em 
contas a receber 

2018 2017

Clientes  11  228  168  1 034 

 11  228  168  1 034 

A IFRS 9 estabelece um novo modelo de imparidade baseado em «perdas es‑
peradas». O Volume de vendas está repartido entre clientes oficiais e particula‑
res. Pela análise dos últimos anos não se tem verificado existência de incobrabili‑
dade de crédito concedido a clientes oficiais. Para efeitos de aplicação da norma 
considera‑se que o risco de crédito concedido a clientes oficiais é residual e por 
esse motivo sem impacto na INCM.

No que diz respeito a clientes não oficiais, os créditos concedidos representam 
em média 0,2% do Volume de Negócios e pela análise da evolução dos valores 
dos fluxos de caixa que deixaram de ser recebidos verifica‑se que o risco de inco‑
brabilidade é muitíssimo reduzido, tendo nos últimos cinco anos atingindo taxas 
de 0,00%.

Nesse sentido, para as contas de 2018, suportado em estimativas fiáveis, que 
refletem informações razoáveis disponíveis quer em termos históricos quer em 
termos atuais e previsionais, a INCM optou pelo não reconhecimento de impari‑
dade sobre créditos a receber através do modelo da perda esperada.

29 — Ajustamentos 
de inventários 
(perdas/reversões)

30 — Imparidade de 
dívidas a receber

30.1 — Impacto IFRS 9 ‑ 
Instrumentos Financeiros 
(imparidade sobre 
créditos a receber)
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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) 2018 2017

Provisão para processos judiciais em curso  16  79 

 16  79 

Não depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões)

Imparidade de outros investimentos não depreciáveis Perdas por 
imparidade 

Reversão das 
perdas por 

imparidade

Perdas por 
imparidade 

Reversão das 
perdas por 

imparidade

2018 2017

Ativos fixos não depreciáveis

Terrenos e recursos naturais  ‑  ‑  6 775 ‑

 6 775 

Imparidade do terreno de Albarraque ano de 2017:

A imparidade de ativos não depreciáveis refere‑se à desvalorização de um ter‑
reno 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.

Outros rendimentos e ganhos operacionais 2018 2017

Rendimentos suplementares  483  658 

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

 38  113 

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

 159  ‑ 

Outros juros obtidos  1  46 

Desc de pronto pagamento obtidos  15  14 

Outros rendimentos e ganhos (incluindo financeiros não 
relacionados com financiamentos)

 286  156 

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

 3  10 

Total  985  997 

Outros gastos e perdas operacionais 2018 2017

Impostos  4 704  4 798 

Perdas em imobilizações  9  ‑ 

31 — Provisões

32 — Imparidade de 
investimentos

33 — Outros 
rendimentos e ganhos

34 — Outros gastos 
e perdas
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Outros gastos e perdas operacionais 2018 2017

Perdas em Inventários (não inclui perdas de imparidade)  680  1 169 

Multas e penalidades  111  10 

Outros  535  517 

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

 13  1 

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

 0  0 

 6 053  6 495 

Descrição 2018 2017

Impostos s/Transport 4 4

Out. Impost. Diretos 2 2

Imposto de Selo 1 4

Impostos IVA 4 438 4 648

Outros Impostos Ind. 247 126

Taxas 13 14

4 704 4 798

O saldo do IVA refere‑se à parte do IVA não dedutível no âmbito do Pro‑Rata, 
que é refletido nesta rubrica.

O valor desta rubrica é composto por: 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 2018 2017

Ativos fixos tangíveis

Edifícios e outras construções  1 990  2 086 

Equipamento básico  1 088  1 013 

Equipamento de transporte  11  9 

Equipamento Administrativo  685  555 

Outras ativos fixos tangíveis  ‑  0 

 3 775  3 663 

Outros ativos intangíveis

Gerados Internamente

Com vida útil finita  711  594 

Outros ativos fixos intangíveis

Com vida útil finita  174  ‑ 

 885  594 

Total  4 660  4 256 

35 — Gastos/reversões 
de depreciação e 
de amortização



RELATÓRIO E contas 2018    O valor da segurança página  259

Subsídios ao investimento 2018 2017

Imput. Subs. Investimento  154  3 

Total  154  3 

Em 2018 a INCM reconheceu um rendimento relativo a um subsídio ao investi‑
mento no âmbito do SAMA.

Valores em milhares de euros

Reconciliação entre o gasto de imposto e o valor obtido pela multiplicação da taxa de 
imposto aplicável ao lucro contabilístico

Descrição Taxa 2018 Taxa 2017

Resultado antes de imposto 26 752 18 920

Taxa Nominal 21% 21%

Imposto apurado 5 618 3 973

Rendimentos e gastos não dedutíveis ou não tributáveis ‑6 ‑160

Gastos não dedutíveis 155 1 456

Ativos e passivos por impostos diferidos ‑3 082

Derrama 1 584 1 486

Tributações autónomas 5 4

Diferenças temporárias 95 178

Outros ‑115 ‑16

Taxa efetiva 27,42% 36,58%

Imposto a pagar 7 336 6 922

Impostos diferidos 2018 2017

Impostos Diferidos_Edíficios ‑228 ‑1 565

Impostos Diferidos 2017‑ DL 66/2016 143 ‑228

Amortizações não aceites fiscalmente 3 ‑1 247

Reavaliação Legal 0 4

Benefícios Cessação de Emprego ‑ Pré‑Reforma ‑95 0

Benefícios pós‑Reforma ‑53 ‑

Indemnizações cessação emprego não pagas em 2018 ‑26 ‑50

Indemnizações cessação de emprego 2017 pagas em 2018 2 ‑2

6

Total -254 -3 082

Imposto Sobre o Rendimento 2018 2017

Imposto a pagar 7 336 6 922

Impostos Diferidos ‑254 ‑3 082

7 082 3 840

36 — Subsídios ao 
investimento

37 — Imposto sobre o 
rendimento do período
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A INCM está sujeita a tributação em sede de Impostos sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas (IRC) e correspondente Derrama municipal e estadual. O cál‑
culo do imposto corrente do exercício de 2018 corresponde à taxa anual de 21%, 
acrescida de Derrama. A partir do exercício de 2008 a Derrama municipal pas‑
sou a ser calculada até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável, poden‑
do assim o imposto atingir a taxa máxima agregada de 22,5%.

A Derrama estadual é aplicada com uma taxa de 3% do excedente do lucro tri‑
butável em 1.500.000 € até 7.500.000 €, 5% ao lucro tributável situado entre 
os 7.500.000 € e os 35.000.000€ e 9% para os lucros tributáveis superiores a 
35.000.000€.

O cálculo do imposto diferido, para os anos 2017 e 2018, foi apurado com base 
na taxa de 26,5%.

As declarações de autoliquidação da INCM ficam sujeitas a inspeção e eventual 
ajustamento pelas Autoridades Fiscais durante um período de quatro anos. 

Os saldos e transações da INCM com entidades relacionadas são:

Saldos e transações com Entidades Relacionadas em 2018 Associadas

Saldos Ativos  ‑ 

Multicert — Serviços de Certificação Electrónica  ‑ 

Saldos Passivos  579 

Multicert — Serviços de Certificação Electrónica  579 

Proveitos  13 

Multicert — Serviços de Certificação Electrónica  13 

Custos  1 797 

Multicert — Serviços de Certificação Electrónica  1 797 

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

Ativos e Passivos Financeiros 2018

Ativos financeiros ao custo 
amortizado

Passivos financeiros mensurados 
pelo custo amortizado

Total

Quantia 
Escriturada

Justo Valor Quantia Escriturada Justo Valor Quantia 
Escriturada

Justo 
Valor

ATIVOS

Ativo corrente

Clientes 11 588 11 588 11 588 11 588 

38 — Entidades 
Relacionadas

39 — Ativos e passivos 
financeiros
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Ativos e Passivos Financeiros 2018

Ativos financeiros ao custo 
amortizado

Passivos financeiros mensurados 
pelo custo amortizado

Total

Quantia 
Escriturada

Justo Valor Quantia Escriturada Justo Valor Quantia 
Escriturada

Justo 
Valor

Adiantamentos a fornecedores 691 691 691 691 

Outras contas a receber 3 931 3 931 3 931 3 931 

Caixa e depósitos bancários 44 897 44 897 44 897 44 897 

61 107 61 107 - - 61 107 61 107 

Total do ativo 61 107 61 107 - - 61 107 61 107 

PASSIVOS

Passivo corrente

Fornecedores 6 788 6 788 6 788 6 788 

Adiantamentos de clientes 90 90 90 90 

‑ ‑ 

Outras contas a pagar 4 792 4 792 4 792 4 792 

Total do passivo - - 11 670 11 670 11 670 11 670 

Valor Líquido 61 107 61 107 -11 670 -11 670 49 437 49 437 

Ativos e Passivos 
Financeiros

2017

Ativos financeiros ao custo 
amortizado

Passivos financeiros mensurados 
pelo custo amortizado

Total

Quantia Escriturada Justo Valor Quantia Escriturada Justo Valor Quantia 
Escriturada

Justo Valor

ATIVOS

Ativo corrente

Clientes 9 242 9 242 9 242 9 242 

Adiantamentos a 
fornecedores

54 54 54 54 

Outras contas a receber 7 236 7 236 7 236 7 236 

Caixa e depósitos bancários 42 128 42 128 42 128 42 128 

58 661 58 661 - - 58 661 58 661 

Total do ativo 58 661 58 661 - - 58 661 58 661 

PASSIVOS

Passivo corrente

Fornecedores 8 230 8 230 8 230 8 230 

Adiantamentos de clientes 61 61 61 61 

‑ ‑ 

Outras contas a pagar 4 367 4 367 4 367 4 367 

Total do passivo - - 12 658 12 658 12 658 12 658 

Valor Líquido 58 661 58 661 -12 658 -12 658 46 003 46 003 
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A INCM é uma Sociedade Anónima de 100% capitais públicos, está obrigada ao 
cumprimento do Princípio de Unidade de Tesouraria e em 31/12/2018 não tem 
depósitos a prazo e nenhum tipo de investimentos financeiros.

A INCM, ao estar sujeita ao Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado, não 
recorre a financiamento bancário. Neste sentido não é expectável que hajam re‑
classificações de categorias face ao normativo anterior.

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.

Por risco financeiro entende‑se a probabilidade de se obterem resultados diferen‑
tes do esperado, sejam estes positivos ou negativos, alterando de forma material 
e inesperada o valor patrimonial das empresas. Neste âmbito, assume relevância 
a monitorização e controlo dos principais tipos de riscos financeiros:

• 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 
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 fi‑
nanceiro venha a flutuar como resultado de alterações nos preços de mercado, 
quer essas alterações sejam causadas por fatores específicos do instrumento in‑
dividual 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 finan‑
ceiro 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 máxi‑
mos prédefinidos 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 satis‑
fazer 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.

40 — Perspetiva sobre os 
riscos em instrumentos 
financeiros
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• Risco de capital — é o risco que coloca em causa a continuidade e a criação de 
valor para o acionista.

A INCM tem um Plano de Gestão de Riscos da Corrupção e Infrações Conexas, 
disponível em:

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

A Framework de Gestão de Riscos Corporativos, em vigor desde novembro 
de 2017, define o conjunto de elementos que fornece os fundamentos e dis‑
posições organizacionais para conceber, implementar, monitorizar, rever e 
melhorar continuamente a gestão do risco na INCM. 

No contexto da Gestão de Riscos Corporativos, o Conselho de Administração 
define a estratégia para a gestão de riscos aprovando o critério de risco em linha 
com a estratégia e missão da INCM. O Comité de Gestão de Riscos Corporativos 
apoia o Conselho de Administração na estratégia de gestão de risco, sendo res‑
ponsável pela aprovação e acompanhamento de todas as atividades relativas ao 
domínio sendo coordenado pelo Chief Risk Officer (CRO) competindo‑lhe a su‑
pervisão das medidas decididas por este órgão.

O CRO é assim responsável pela implementação das atividades de Gestão 
de Risco Corporativo em estreita colaboração com as diversas unidades 
orgânicas (UO) da INCM, assegurando uma constante identificação, análise e 
avaliação dos riscos da organização. Está também encarregue de assegurar que 
a informação de risco se encontra atualizada, consolidada, estruturada e devida‑
mente comunicada para as partes interessadas. 

Por sua vez, a Direção de Auditoria Interna é responsável por avaliar o processo 
de gestão de riscos e priorizar os trabalhos no plano de auditoria com base nos 
riscos identificados. 

Os responsáveis pelas cadeias de valor (Owner E2) monitorizam e promovem a 
identificação de riscos relativos aos seus macroprocessos. A identificação, aná‑
lise e avaliação dos riscos é responsabilidade dos Donos de Processo auxiliados 
pelos Promotores — colaboradores nomeados pelos responsáveis das UO que 
têm a responsabilidade de apoiar na implementação do SIG. A identificação do 
risco contempla ainda a identificação do Dono do Risco, responsável por assegu‑
rar a implementação dos controlos e monitorizar a eficácia dos mesmos. 

Em 2018, o processo de Gestão de Risco foi revisto de acordo com o novo nor‑
mativo ISO31000:2018 que define princípios e linhas de orientação para a 
gestão de risco nas organizações e de acordo com requisitos de norma ISO/
IEC27001:2013. As alterações introduzidas permitiram revogar o processo de 
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gestão de riscos de segurança de informação assegurando assim uma metodolo‑
gia única de gestão de risco e consequentemente uma visão holística e coerente 
sobre todos os riscos da organização. Foi ainda produzido e divulgado interna‑
mente o Relatório de Risco Corporativo 2018 que apresentou de forma estrutura‑
da toda a informação de risco da INCM da qual se destaca:

• O nível de risco global que se estima como «Baixo» (nível 2 numa escala de 5 
valores);

• A identificação de 254 riscos, dos quais 42 são aceites, 2 são transferidos, 1 foi 
evitado e 208 foram selecionados para mitigação;

• Dos 208 riscos para mitigação, 148 (71%) encontram‑se já mitigados, ou seja, as 
ações de mitigação encontram‑se já implementadas;

• A identificação de 46 controlos que irão permitir mitigar os 60 (29%) riscos por 
tratar;

O relatório permitiu ainda identificar 12 medidas de melhoria que serviram de 
base para uma revisão da Framework de Gestão de Risco em sede de Comité de 
Gestão de Riscos Corporativos em novembro de 2018. À data do Comité encon‑
travam‑se por implementar 24 ações das 46 ações de mitigação sendo que todas 
apresentavam plano de ação definido e sem atrasos significativos a considerar.

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 contro‑
los instituídos. O Plano é monitorado anualmente, incorporando os resultados 
das auditorias efetuadas pela Direção de Auditoria Interna e, adicionalmente, os 
resultados da auscultação interna efetuada às diversas áreas da INCM.

Os riscos a que a INCM está exposta, com base na perspetiva de perda que cada 
um deles pode representar, são os seguintes:

Risco de taxa Juro

A INCM está obrigada ao cumprimento do Princípio de Unidade de Tesouraria 
e em 31/12/2018 não tem depósitos a prazo e nenhum tipo de investimentos 
financeiros.



INCM   imprensa nacional-casa da moeda página  266

A INCM, ao estar sujeita ao Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado, não 
recorre a financiamento bancário. Neste sentido não é expectável que exista um 
risco significativo de taxas de juro.

Risco cambial

O risco de taxa de câmbio está relacionado com a existência de saldos expressos 
em moeda distinta do Euro, particularmente saldos decorrentes de transações. A 
INCM fatura aos seus clientes sempre euros e as aquisições de bens e serviços 
efetuadas em moeda estrangeira não têm diferenças cambiais significativas.

Risco de Crédito

O Volume de vendas está repartido entre clientes oficiais e particulares. 

Pela análise dos últimos anos não se tem verificado existência de incobrabilidade 
de crédito concedido a clientes oficiais.

Para efeitos de aplicação da norma considera‑se que o risco de crédito concedido 
a clientes oficiais é residual e por esse motivo sem impacto na INCM.

Risco de Liquidez

O risco de liquidez pode ocorrer se as fontes de financiamento, como sejam as 
disponibilidades, os fluxos de caixa operacionais e os fluxos de caixa obtidos 
de operações de desinvestimento, não satisfizerem as necessidades existentes, 
como sejam as saídas de caixa para atividades operacionais e de financiamento, 
os investimentos e a remuneração dos acionistas. Com base nos fluxos de caixa 
gerados pelas operações e nas disponibilidades de caixa, a empresa entende que 
tem capacidade para cumprir as suas obrigações (nota 14).

Risco de Capital

Os objetivos da INCM na gestão de capital assentam numa ótica de continuida‑
de e criação de valor para o acionista (Parpública), consubstanciado na política 
de dividendos assente em princípios de solidez financeira, por um lado através 
da manutenção de uma estrutura financeira compatível com o crescimento sus‑
tentado da Empresa e respetivas áreas de negócio e, por outro, através de indi‑
cadores sólidos de solvabilidade e autonomia financeira. Nesse sentido o capital 
considerado para efeitos da gestão de capital corresponde ao Capital Próprio, 
não sendo considerado nenhum passivo financeiro como parte integrante do 
mesmo. 
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i) Trabalhadores ao serviço

Durante os períodos findos de 2018 e 2017 o número médio de trabalhadores ao 
serviço foi de 668 e de 648, respetivamente.

ii) Honorários e serviços do Revisor Oficial de Contas (ROC)

Os honorários da sociedade de Revisores Oficiais de Contas da INCM relativos 
à revisão legal das contas para o ano de 2018 foram de 26,58 milhares de euros.

iii) Locações operacionais

Em 2018 e 2017, a INCM mantinha responsabilidades de médio e longo prazo em 
contratos de locação operacional, incluindo contratos com cláusula de penalização 
em caso de cancelamento. O montante total dos pagamentos futuros respeitante a 
locações operacionais não canceláveis é o seguinte:

Pagamentos futuros respeitantes a locações operacionais 
não canceláveis

2018 2017

Até 1 ano 232 292

Entre 1 ano e 5 anos 236 292

A mais de 5 anos 597 753

1 065 1 337

Nos exercícios findos a 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, os gastos 
incorridos com contratos de locação operacional foram, respetivamente, de 232 mi‑
lhares de euros e 292 milhares de euros e encontram‑se reconhecidos em «Rendas 
e alugueres» na rubrica «Fornecimentos e serviços externos» da Demonstração dos 
resultados. 

Não existem sublocações de locações operacionais.

iv) Impacto IRFS 16 — Locações

A IFRS 16 foi emitida em janeiro de 2016 e veio substituir a IAS 17 Locações, 
a IFRIC 4 Determinar se um Acordo contém uma Locação, a SIC 15 Locações 
Operacionais — Incentivos e a SIC 27 Avaliação da Substância de Transações 
que Envolvam a Forma Legal de uma Locação. A IFRS 16 estabelece os princí‑
pios aplicáveis ao reconhecimento, à mensuração, à apresentação e à divulgação 
das locações e requer que os locatários contabilizem todas as locações nas res‑
petivas demonstrações da posição financeira de acordo com um modelo único 
semelhante ao previsto atualmente na IAS 17 para as locações financeiras.

41 — Divulgações 
de natureza não 
contabilística
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A norma prevê duas isenções de reconhecimento para os locatários — contratos 
de locação em que os ativos tenham pouco valor como, por exemplo, um com‑
putador pessoal e contratos de locação a curto prazo (isto é, contratos com uma 
duração de 12 meses ou inferior).

Na data de início da locação, o locatário irá reconhecer o passivo relativo aos 
pagamentos futuros da locação (isto é, o passivo da locação) e o ativo que re‑
presenta o direito de uso do ativo durante o período da locação (isto é, o ativo 
sob direito de uso). Os locatários terão de reconhecer separadamente o custo 
financeiro relacionado com o passivo da locação e o custo com a depreciação ou 
amortização do ativo sob o direito de uso.

No âmbito da norma, os locatários passam a ter de remensurar o passivo da lo‑
cação quando ocorrem certos eventos (como, por exemplo, uma alteração no pe‑
ríodo da locação, uma alteração nos pagamentos da locação em consequência 
de uma alteração num indexante ou numa taxa usados para determinar esses 
pagamentos). Os locatários irão reconhecer o montante dessa remensuração no 
passivo da locação como um ajustamento ao ativo sob direito de uso.

A contabilidade do locador de acordo com a IFRS 16 permanece substancial‑
mente inalterada face à contabilização atualmente prevista na IAS 17. O locador 
continua a classificar todas as locações usando o mesmo princípio de classifica‑
ção da IAS 17 e distinguindo entre dois tipos de locação: locações operacionais 
e financeiras.

A IFRS 16, que entra em vigor nos períodos que se iniciam em ou após 1 de janei‑
ro de 2019, requer dos locadores e dos locatários divulgações mais extensivas do 
que as requeridas pela IAS 17.

Transição para a IFRS 16

A INCM irá aplicar a norma a todos os contratos que foram anteriormente iden‑
tificados como locações ao abrigo da IAS 17 e da IFRIC 4. Consequentemente, 
a INCM não irá aplicar a norma a contratos que não tenham anteriormente sido 
identificados como contendo uma locação.

A INCM decidiu aplicar as isenções previstas na norma para contratos de lo‑
cação cujo período da locação termine nos próximos 12 meses desde a data de 
aplicação inicial e para contratos de locação para os quais o ativo subjacente 
tenha pouco valor. A INCM tem contratos de locação para certos tipos de equipa‑
mentos administrativos (como, por exemplo, computadores pessoais, máquinas 
impressoras e fotocopiadoras) que a INCM considera terem pouco valor.
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A INCM identificou os contratos que considerou estarem no âmbito de aplica‑
ção da nova norma IFRS 16 — Locações e com o intuito de estimar o impacto 
definiu os seguintes pressupostos:

• A INCM está sujeita ao Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado e não 
recorre a financiamento bancário. A Taxa de desconto utilizada foi a taxa que 
se utilizou para estudar o benefício Regime Opcional de Reavaliação de Ativos 
Fixos DL n.º 66/2016 que apenas elegemos os edifícios;

• Os prazos expectáveis para o fim dos contratos de locação e não se conside‑
rou no cálculo o eventual exercício de cancelamentos antecipados dos contratos 
analisados;

• Utilização do expediente prático de não separação de componentes de serviço/
locação porque não estavam claramente definidos nos contratos;

• No que respeita ao contrato do Goldpark de Gondomar, não foi considerado no 
valor do direito de uso e respetivo passivo qualquer montante relativo ao justo 
valor dos imóveis cedidos a título gratuito ao Município de Gondomar como 
parte da retribuição concedida por conta do arrendamento daquelas instalações.

Durante o exercício de 2018, a INCM efetuou uma avaliação detalhada dos im‑
pactos da IFRS 16. Em resumo, o impacto esperado da adoção da IFRS 16 é o 
seguinte:

Impacto na demonstração da posição financeira por referência a 31 de 
dezembro de 2018: 

Aumento / 
(diminuição)

Ativos

Ativos fixos tangíveis (ativos sob o direito de uso) 1 027

Passivos

Passivos da locação 1 027

Impacto líquido em capital próprio (‑)

Impacto na demonstração dos resultados para o período findo em 31 de 
dezembro de 2018:

Aumento / 
(diminuição)

Gasto com depreciação 266

Gasto com locações operacionais (incluído em Fornecimentos e serviços 
externos)

‑266

Resultado operacional (‑)
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Decorrente da adoção da IFRS 16, o resultado operacional da INCM irá manter‑se.

As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas para emissão em reu‑
nião do Conselho de Administração de 14 de março de 2019.

O Conselho de Administração
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Anexo 1 
Elementos Curriculares 
Membros Conselho 
de Administração

Anexos

Eng.º Gonçalo Caseiro – Presidente do Conselho de Administração 

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.

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 

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, mo-
dernização 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 estu-
do «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 

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 Electrónica, S. A., em represen‑
tação 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 represen‑
tação da INCM.

1996/2000 — Diretor do Gabinete de Auditoria Interna da INCM.

1993/ 2005 — Gerente de Magalhães & Gama, Consultores de Gestão, Lda., res‑
ponsável 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 2 
Declarações dos 
Membros do CA sobre 
participações patrimoniais 
e relacionamentos 
suscetíveis de gerar 
conflito de interesses 
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Anexo 3 
Declarações dos membros 
do CA de abstenção em 
decisões que envolvam 
o interesse próprio
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Anexo 4 
Delegações de 
Competências
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Anexo 5 
Elementos Curriculares 
dos Membros 
Conselho Fiscal 

Maria Helena Maio Ferreira de Vasconcelos — Presidente do Conselho Fiscal

Experiência Profissional

Desde 2013: 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, representan‑
te da Portugal Ventures no Conselho de Administração da Principle Power, Inc 
desde 11.12.2014 até à presente data, da Greenfibertech, S. A. até 22.02.2017, da 
Windplus, S. A. até 11.12.2014, e no Conselho Geral de Supervisão da Oficina da 
Inovação — Empreendedorismo e Inovação Empresarial, S. A. (Tecminho) até 
12.11.2014 e da NET — Novas Empresas e Tecnologias, S. A. até 16.06.2014.

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 pe‑
louro financeiro, e a gestão da sede e escritório da ADI no Porto, coordena‑
ção 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
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2002‑2005: Coordenadora da área Análise e Projetos e Gestão de Participadas 
da PME CAPITAL — Sociedade Portuguesa de Capital de Risco, S.A. e repre‑
sentante 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, CRL, 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 representa‑
ção do Ministério das Finanças em 3 Comissões de Apreciação de Propostas 
dos Concursos públicos internacionais para as concessões de autoestradas em 
regime de portagem efectiva 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 obrigacionis‑
tas, estudos de avaliação de empresas, estudos de viabilidade económica e finan‑
ceira, estudos de consolidação financeira e reestruturação empresarial, organiza‑
ção e lançamento de Ofertas Públicas de Aquisição, organização e 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), ten‑
do lecionado as disciplinas de Mercado Financeiro e Gestão Bancária do Curso 
Superior de Gestão Bancária
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Formação Académica

Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do 
Porto, com classificação final de «Bom» (1986‑1991)

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), mi‑
nistrado pelo Professor Doutor Engº Carvalho Fernandes (IST) — outubro 2013

Formação «Comunicação Efetiva», ministrado pelo EGP‑UPBS, setembro de 2010

Formação «Sistema de Normalização Contabilística — enfoque actividade de ca‑
pital de risco», ministrado pelo EGP‑UPBS, junho de 2010

Formação «Negociar com Eficácia», ministrado pela AESE — Escola de Direção 
e Negócios — junho 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», mi‑
nistrado pelo EVCA Institute, Bruxelas, outubro de 2009

Curso de Balanced Scorecard Integrado, abril 2007, ANJE, Gestão Total

Curso de Conjuntura e Previsão, ministrado pela Escola de Gestão do Porto, ou‑
tubro 2004
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Curso Avançado de Capital de Risco e de Capital de Desenvolvimento mi‑
nistrado pelo EVCA Institute (European Private Equity & Venture Capital 
Association) — Lausanne, novembro de 2003

Curso de Correcção Integral de Balanços ministrado pela Universidade de 
S. 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 realiza‑
do 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, denomina‑
da «Techpoint», com o projeto 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 mycoto‑
xins 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 Sectores 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 (actual 
ISEG), em 1976, com a classificação final de 14 valores.

Actividade Profissional

1976/77 — Membro da Comissão de Reestruturação da ANOP — Agência 
Noticiosa Portuguesa. 

1977/80 — Assessor Económico e Financeiro da Administração da ANOP — 
Agência Noticiosa Portuguesa.

1980/86 — Director Administrativo e Financeiro da ANOP, responsável pelas 
áreas de planeamento e controlo orçamental, financeira, de pessoal, administra‑
tiva e de compras.

Vogal da Comissão Instaladora da Lusa, Agência de Informação, CIPRL, empre‑
sa resultante da fusão da ANOP com a NP ‑ Notícias de Portugal. 

1987/88 — Director Administrativo e Financeiro da Lusa, Agência de Informação, 
CIPRL.

1988/1997 — Administrador executivo do grupo Olaio — fabrico e comercializa‑
ção 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.
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Administrador do PORTAL EXECUTIVO — Sociedade de Serviços, Consultoria 
e Informação em Gestão, S. A.

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, SA (pmelink.pt). 

2006/2010 — Director do Sogrupo SI, ACE (Grupo Caixa Geral de Depósitos).

2006/2010 — Administrador da Caixanet, SA (Grupo Caixa Geral de Depósitos).

2010/2015 — Director com funções de acompanhamento de empresas participa‑
das na Caixa Capital, empresa de capital de risco do grupo CGD.

2011/2012 —  Administrador da Critical Health, S, A.

2016/….. — Director na Caixa Participações, SGPS. S. A. (Grupo CGD), na situa‑
ção de pré‑reforma.

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 99/2001, curricular);

Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas (ISNP 90/95);

PCG — Programa de Performance e Controlo de Gestão (UCP 2017)

Atividade Profissional: 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Silopor — Empresa de Silos 
Portuários, S. A, em liquidação (desde agosto de 2018);

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/mandatos 2014‑2016 e 2017‑2019);

Secretário da Mesa da Assembleia Geral da então ENI — Gestão de Planos 
Sociais, S. A, de janeiro de 2008 a outubro de 2015, Presidente da Mesa de janei‑
ro de 2013 a outubro de 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 orçamen‑
to e finanças públicas do Ministério das Finanças) desde 1997; 

Banco Espirito 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 — Vogal suplente do Conselho Fiscal

Informação Académica

2013‑2014 — Pós‑graduação em Mercados Financeiros pela Universidade de 
Lisboa; 

2007‑2008 — Pós‑graduação em Direito Comercial e Valores Mobiliários pela 
Universidade Católica de Lisboa;

2000‑2005 — Licenciatura em Direito pela Universidade Nova de Lisboa.

Fev. 18 — Instituto de Formação Bancária — Curso de prevenção do branquea‑
mento e do financiamento ao terrorismo — Áreas Operacionais.

Experiência Profissional

Desde Mai. 2008 — Jurista na empresa PARPÚBLICA — Participações Públicas, 
SGPS, S. A.

Desde Jul. 2018 — Vogal Efetiva do Conselho Fiscal da AdVT — Águas do Vale 
do Tejo, S. A.;

Desde Dez. 2017 — Vogal Suplente do Conselho Fiscal da Imprensa Nacional‑
‑Casa da Moeda, S. A.;

Nov.06 a Abr.08 — Jurista na empresa LISGARANTE — SOCIEDADE DE 
GARANTIA MÚTUA, S. A.;

Ago.05 a Out. 06 — Advogada na sociedade Coelho Ribeiro & Associados — 
Sociedade Civil de Advogados (2005‑2006).
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Anexo 6 
Despachos de autorização 
excecional para dispensa 
dos princípios financeiros 
aplicáveis em 2018
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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 2017
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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 2018
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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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