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

› Prestação de contas ao acionista, tendo para o efeito, sido adotada a estrutu‑
ra indicada no ofício n.º 1211, de 27 de fevereiro de 2015, da Direção‑Geral do 
Tesouro e Finanças;

› Divulgação da estrutura e das práticas de governo em vigor na empresa, em 
conformidade com o disposto no Decreto‑Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, bem 
como com as orientações constantes no ofício n.º 1121, de 27 de fevereiro de 
2015, da Direção‑Geral do Tesouro e Finanças. Este ponto do relatório («pon‑
to 6 — Relatório do governo societário») poderá ser considerado e analisado de 
forma autónoma; 

› Prestação de contas às restantes principais partes interessadas da empresa, seguin‑
do as diretrizes G3.1 da Global Reporting Initiative (GRI), no nível A (v. ponto 13).

Este relatório refere‑se à totalidade da atividade desenvolvida pela INCM duran‑
te o ano de 2014 e integra a componente económico‑financeira, social e ambien‑
tal da atividade da empresa, não incluindo informações pormenorizadas referen‑
tes a empresas participadas.

Não é objetivo desta publicação substituir outros meios de comunicação com 
as partes interessadas já existentes, pelo que, ao longo deste documento, o lei‑
tor será remetido para outras publicações da INCM disponibilizadas no site 
www.incm.pt, onde poderá ser obtida informação mais detalhada sobre o assunto.

Do ponto de vista metodológico, não ocorreram alterações significativas no âm‑
bito, limite ou método de cálculo dos dados apresentados comparativamente 
com o relatório de gestão de 2013.

No caso em que são apresentadas fórmulas de cálculo diferentes das indicadas 
pela versão 3.1 da GRI, a referência às mesmas pode ser encontrada junto dos 
dados, ao longo do relatório. 

Este relatório foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico.

2. SOBRE O RELATÓRIO
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Fatores de conversão:

Fonte Fator de conversão Tipo de consumo

ERSE 1 m3 0,8404 kg Gás natural

‑ 1 l 0,83507 kg Gasóleo

‑ 1 l 0,7500 kg Gasolina

GRI 1 MWh 3,6 GJ Eletricidade

Despacho n.º 17 313/2008, de 26 de junho 1 kg 0,0451 GJ Gás natural

Despacho n.º 17 313/2008, de 26 de junho 1 kg 0,0433 GJ Gasóleo

Despacho n.º 17 313/2008, de 26 de junho 1 kg 0,0450 GJ Gasolina

Despacho n.º 17 313/2008, de 26 de junho 1 MWh 0,215 tep Eletricidade

Despacho n.º 17 313/2008, de 26 de junho 1000 kg 1,0770 tep Gás natural

Despacho n.º 17 313/2008, de 26 de junho 1000 kg 1,0353 tep Gasóleo

Despacho n.º 17 313/2008, de 26 de junho 1000 kg 1,0730 tep Gasolina

EDP Serviço Universal 2010 227,07 kg CO
2
 e/MWh Eletricidade

EDP Serviço Universal 2011 222,74 kg CO
2
 e/MWh Eletricidade

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

Direção de Planeamento e Controlo de Gestão
Avenida de António José de Almeida
1000‑042 Lisboa
Telefone: 217810700
e‑mail: dpc‑pcg@incm.pt
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3. Mensagem do presidente do conselho 
de administração

Embora seja a INCM a mais antiga empresa portuguesa industrial (conside‑
rando‑a como a lídima sucessora da Casa da Moeda que, ao fundir‑se com a 
Imprensa Nacional, outra instituição multi‑centenária, deu origem, em 1972, à 
Imprensa Nacional‑Casa da Moeda) ela é e continuará a ser uma empresa mo‑
derna e lucrativa, com uma produção de bens e serviços muito diversificada, 
exigente e qualificada.

As suas atribuições, desde as históricas (a cunhagem de moeda metálica, seja 
corrente ou comemorativa, as medalhas, as contrastarias de metais preciosos, a 
edição de publicações oficiais como o Diário da República, e a edição de obras 
literárias), até às mais inovadoras (produção de documentos revestidos de espe‑
ciais condições de segurança e garantias de autenticidade, tais como o cartão de 
cidadão, a carta de condução, a licença de residência, o passaporte internacional, 
os avisos e ofícios, entre outros, da Autoridade Tributária e Aduaneira, das forças 
de segurança, da segurança social, e os cartões bancários), dão sempre garantia 
de qualidade e de segurança.

A INCM, aproveitando o seu percurso de modernização e de especialização con‑
tínuos, tem vindo a internacionalizar os seus produtos e serviços, não se limitan‑
do aos outros Estados da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, 
e ganhando clientes na União Europeia.

Este conselho de administração (CA) iniciou a sua atividade em julho de 2014 e 
logo nesse ano, além de dar seguimento aos principais projetos em curso apro‑
vados pelo anterior CA:

› Definiu e concretizou a reestruturação do modelo organizacional da empresa;

› Reviu o Plano Estratégico 2015‑2016;

› Reforçou as estruturas internas de governance, alavancando os conhecimentos 
entre áreas críticas, tendendo a potenciar o alinhamento organizacional;

› Procedeu à contratação de um auditor externo registado na Comissão de 
Valores do Mercado Mobiliário, cumprindo o disposto no n.º 2 do artigo 45.º do 
Decreto‑Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro;

› Iniciou os trabalhos para a revisão profunda do modelo de custeio da empresa;

› Arrancou com a criação do novo regulamento de aquisições, promovendo um 
ciclo de planeamento anual, entre outras medidas, visando a otimização das 
compras de bens e serviços;

› Lançou um novo modelo de avaliação de desempenho, a par de outros mecanis‑
mos de gestão de recursos humanos.
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Do ponto de vista financeiro, os resultados cresceram em quase 21 % (de 14,5 mi‑
lhões de euros em 2013 para 17,5 milhões de euros em 2014) com a rendibilidade 
dos capitais próprios a subirem de 11,8 % para 20 %, tendo o volume de negócios 
aumentado de 75,9 milhões de euros em 2013 para 84 milhões de euros em 2014. 

Salienta‑se que o EBITDA aumentou de 24,7 para 29,2 milhões de euros e ob‑
teve‑se nos gastos com pessoal um decréscimo, de 21,7 milhões de euros para 
20,6 milhões de euros, em 2013 e 2014, respetivamente.

Mas existem muitos desafios pela frente, designadamente na acrescida e cada 
vez mais agressiva concorrência em vários mercados, tanto nacionais como in‑
ternacionais onde a INCM se apresenta cada vez mais, mas sem perder a sua na‑
tureza de serviço público. Daí a permanente necessidade de incorporar as novas 
tecnologias na sua vasta gama de produtos e serviços, para assim continuar a 
ultrapassar com sucesso os riscos inerentes à perda de alguns produtos históri‑
cos que o combate à burocracia foi extinguindo. Com a alteração dos estatutos, já 
no final do ano de 2014, com a elevada competência e dedicação de todos os que 
trabalham na empresa, abrem‑se novos desafios que se espera tenham uma boa 
sequência em 2015 e nos exercícios seguintes, consolidando a confiança que os 
cidadãos e as instituições nela depositam.
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4. Envolvente da atividade

A economia portuguesa em 2014 continuou o seu processo de ajustamento 
gradual dos desequilíbrios macroeconómicos, num quadro de crescimento mo‑
derado da atividade, caracterizado também pela manutenção da capacidade de 
reduzir o endividamento externo.

Após uma estabilização do nível da atividade nos primeiros três trimestres de 
2014, as atuais projeções apontam para a continuação da trajetória de recupera‑
ção gradual da atividade iniciada em 2013. 

Esta evolução deverá traduzir‑se numa taxa de variação média anual do produto 
interno bruto (PIB) de 0,9 % em 2014, segundo o Banco de Portugal, o que con‑
figura um crescimento médio neste período, ligeiramente superior ao projetado 
para a área do euro. 

A evolução da procura interna deverá continuar condicionada pelo ainda ele‑
vado nível de endividamento do setor privado e pelo processo de consolidação 
orçamental. 

O dinamismo das exportações, num contexto de melhoria dos termos de troca, 
deverá favorecer a manutenção de excedentes da balança corrente e de capital 
ao longo do horizonte temporal, permitindo uma melhoria da posição de inves‑
timento internacional.

Adicionalmente, verificou‑se uma recuperação continuada da confiança dos con‑
sumidores ao longo de 2014, tendo permanecido consistentemente em valores 
superiores à média dos últimos anos.

O desafio do desenvolvimento económico passa pela mobilização dos agentes 
económicos e sociais para a necessidade e benefícios de reformas que assegu‑
rem níveis de bem‑estar compatíveis com a manutenção do consenso institucio‑
nal e da coesão social.

O ano de 2014 terminou com um aumento ligeiro do produto interno bruto (PIB) 
Nacional que deverá rondar os 0,9 %.

O boletim económico de dezembro do Banco de Portugal perspetiva um cresci‑
mento da economia portuguesa de 1,5 % para 2015 e 1,6 % para 2016.
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Taxa de variação, em percentagem

2014 2015 2016

PIB 0,9 1,5 1,6

Consumo privado 2,2 2,1 1,3

Consumo público ‑0,5 ‑0,5 0,5

Investimento (FBCF) 2,2 4,2 3,5

Procura interna 2,3 1 1,5

Exportações 2,6 4,2 5

Importações 6,3 3,1 4,7

Inflação ‑0,1 0,7 1

Fonte: Banco de Portugal — Boletim económico dezembro 2014.

O preço dos metais preciosos, em particular o ouro, apresentou ao longo do ano 
uma relativa estabilidade, como se verifica no gráfico seguinte, mostrando uma 
menor volatilidade comparativamente a anos anteriores, refletindo o ambiente 
de baixo crescimento e de deflação nas economias de referência.
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Fonte: The London Bullion Market Association (LBMA).

As taxas de juro, nomeadamente a EURIBOR, mantiveram‑se a níveis historica‑
mente baixas, durante o ano 2014. 

Quadro 1 
Projeções do Banco de Portugal

Figura 1 
Cotação do ouro
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No que se refere à evolução das taxas de juro de curto prazo, que tem por base 
as expectativas face à evolução da taxa EURIBOR a três meses implícita nos con‑
tratos de futuros, tudo aponta para a sua manutenção nos atuais níveis nos pró‑
ximos meses. 

No caso da taxa de juro de longo prazo, estima‑se ao longo do horizonte temporal 
a manutenção de condições regulares de financiamento da economia portugue‑
sa, mantendo‑se a taxa de juro a 10 anos ligeiramente abaixo de 4 %.
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Fonte: http://www.emmi‑benchmarks.eu/euribor‑org/about‑euribor.html

Tendo em consideração que a atividade da INCM está muito centrada no mer‑
cado português, as principais ameaças de crise sobre a empresa têm origem so‑
bretudo no eventual adiamento das decisões de índole financeira dos seus prin‑
cipais clientes, nomeadamente o Estado.

A recuperação da confiança, motivada pelo ligeiro decréscimo da taxa de de‑
semprego, pode igualmente, ter uma influência marcante nos níveis internos de 
atividade, considerando que muita da produção da INCM tem como destinatário 
final os cidadãos.

Figura 2 
Evolução da Euribor
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› A INCM apresenta, na World Money Fair, a primeira moeda bimetálica excên‑
trica do mundo.

› A moeda Degolada de D. Maria II recebe o primeiro prémio na categoria de 
Melhor Moeda Comemorativa Portuguesa de 2013, do Fórum dos Numismatas, 
que elege anualmente as melhores emissões numismáticas em euros do ano 
anterior.

› Comemoração do primeiro aniversário da adesão da INCM enquanto uma das 
empresas fundadoras do Fórum Empresas para a Igualdade cuja cerimónia ser‑
viu igualmente para acolher novas adesões.

› A INCM assinala o Dia Mundial com a leitura encenada da peça Nossa Senhora 
da Açoteia na biblioteca da Imprensa Nacional.

› A Fábrica Nacional de Moneda y Timbre — Real Casa de la Moneda, de Espanha, 
e a INCM prolongam por mais quatro anos o acordo de cooperação celebrado 
entre as duas instituições em junho de 2010.

› A INCM renovou a certificação atribuída pela MasterCard, que atesta a capa‑
cidade da empresa para continuar a produzir e a personalizar cartões bancários.

› A biblioteca da Imprensa Nacional recebe a Noite da Literatura Europeia, 
um projeto que envolve vários organismos ligados à cultura europeia, como 
o Instituto Italiano de Cultura, o Goethe Institut ou o Camões — Instituto da 
Cooperação e da Língua.

› Eleição dos órgãos sociais e estabelecimento das orientações estratégicas para 
o mandato 2014‑2016.

› Tomada de posse do atual conselho de administração.

› A INCM apoia o desenvolvimento e instalação de soluções e equipamentos na 
Gráfica Nacional de Timor‑Leste, no sentido de a dotar de um serviço de registo 
e submissão de atos e de um sistema de edição e publicação eletrónica do seu 
jornal oficial.

Fevereiro

Março

Abril

Junho

Julho

5. Síntese do ano
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› A INCM foi reconhecida por ter sido a única entidade a cumprir integral‑
mente a medida de racionalização de custos de comunicações previstas no 
PGETIC — Plano Global Estratégico de Racionalização e Redução de Custos 
com as Tecnologias de Informação e Comunicação, coordenado pela Agência 
para a Modernização Administrativa (AMA), o qual tem como objetivo raciona‑
lizar e reduzir os custos com as tecnologias de informação e comunicação na 
Administração Pública.

› A moeda A Degolada em ouro, da série Tesouros Numismáticos Portugueses, 
recebe prémio na categoria Moedas Clássicas dos prémios Coin Constellation 
2014.

› O Diário da República Eletrónico (DRE) apresenta um novo grafismo, uma 
forma de pesquisa mais intuitiva, uma navegabilidade mais amigável e novas 
funcionalidades.

› Lançamento um novo modelo de avaliação de desempenho, a par de outros 
mecanismos de gestão de recursos humanos.

› A exposição «O Dinheiro no Tempo de Fernão Mendes Pinto», uma mostra 
de moedas do acervo do Museu Numismático Português, integrada no âmbito 
das Comemorações dos 8 Séculos da Língua Portuguesa e dos 400 Anos da 
Publicação da Peregrinação, foi inaugurada no átrio da Casa da Moeda.

› Pelo terceiro ano consecutivo, a INCM marca presença no Lisboa Open House 
e abre as portas dos edifícios da Imprensa Nacional e da Casa da Moeda, acon‑
tecimento que pretende mostrar ao público os edifícios mais emblemáticos da 
cidade sob o ponto de vista cultural e arquitetónico. 

› Contratação de um auditor externo registado na Comissão de Valores do 
Mercado Mobiliário, cumprindo o disposto no n.º 2 do artigo 45.º do Decreto‑Lei 
n.º 133/2013, de 3 de outubro.

› Início dos trabalhos para a revisão profunda do modelo de custeio da empresa.

› Criação de um grupo de trabalho, com o propósito de estudar e propor a criação 
de um museu numismático virtual. 

Setembro

Outubro
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› A INCM e a Valora, S. A., assinam um protocolo de colaboração que visa alcan‑
çar sinergias através da partilha de boas práticas e know‑how em áreas homólogas.

› Aprovação da reestruturação do modelo organizacional da INCM, que entrou 
em vigor a 2 de janeiro de 2015.

› Criação do novo regulamento de aquisições, promovendo um ciclo de planea‑
mento anual, entre outras medidas, visando a otimização das compras de bens 
e serviços.

› Aprovação dos novos estatutos da INCM, através da deliberação social unâni‑
me por escrito, de 12 de dezembro de 2014, por indicação expressa da Parpública, 
SGPS.

› Revisão do Plano Estratégico 2015‑2015.

Novembro

Dezembro
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6. Relatório de governo societário

Visão

A INCM quer ser reconhecida como o fornecedor de produtos e serviços de qualida‑
de essenciais à sociedade, suportados em processos e soluções com a incorporação 
dos mais elevados níveis de segurança, física e lógica, com recurso à mais moderna 
tecnologia e know‑how, e, ainda, como promotora da língua e da cultura portuguesa. 

Missão

A INCM, enquanto parte integrante do Setor Empresarial do Estado (SEE), tem como 
missão desenvolver, produzir e fornecer bens e serviços que requerem a incorporação 
de elevados padrões de segurança como garantia da sua autenticidade e fiabilidade.

Valores 

A INCM herdou, dos oito séculos de atividade das entidades que lhe deram ori‑
gem, um conjunto de valores que têm perdurado e fazem parte da sua identidade, 
aos quais se juntou, já em janeiro de 2015, um outro relacionado com a igualdade 
entre os homens e mulheres:

› A cultura empresarial;

› O desenvolvimento sustentável;

› A responsabilidade para com os seus recursos humanos;

› Respeito pelos princípios de igualdade de género e não discriminação.

Políticas e linhas de ação no âmbito da estratégia definida 

A INCM superou todos os objetivos contratualizados no contrato de gestão, cuja 
celebração se encontra prevista no Estatuto do Gestor Público. No quadro se‑
guinte é demonstrado o grau de execução de cada objetivo, bem como a sua 
respetiva avaliação:

Objetivo Meta Dez-14 Ponderação Avaliação (i) Grau de 
concretização

Racionalização da estrutura e de processos visando 
aumento de eficiência e eficácia:  (CMVCM + FSE 
+ CP)/VN, face a 2013

0,67 0,65 15,00 % 2 0,30

Assegurar a rentabilidade do capital entregue: EBIT/
Ativo Fixo Líquido, face a 2013

0,19 0,35 15,00 % 2 0,30

6.1. Missão, objetivos 
e políticas da empresa

Quadro 2 
Objetivos definidos no contrato 
de gestão e respetivos graus de 
concretização
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Objetivo Meta Dez-14 Ponderação Avaliação (i) Grau de 
concretização

Aumentar a remuneração do capital acionista: 
Resultado Líquido/(Ativo Total — Disponibilidades), 
face a 2013

0,10 0,16 20,00 % 2 0,40

Aprofundar a estratégia de negócio: EBITDA/Volume 
de negócios, face a 2013

0,25 0,33 20,00 % 2 0,40

Apresentar proposta de alteração dos Estatutos da 
sociedade

2014 — Avaliação 
positiva (ii)

Cumprido 30,00 % 2 0,60

Grau de concretização Global: Objetivos Superados 2,00

(i) Não atinge: 1; Atinge: 2
(ii) O relatório de avaliação a elaborar pelo Conselho Fiscal deve expressar de forma evidente o grau de execução de cada um destes objetivos 
e se os mesmos atingem, não atingem ou superam o previsto

Para efeitos de avaliação, uma vez que não fazem parte da atividade corrente da INCM, foram corrigidas as seguintes situações:
1. Os resultados em cada um dos anos foram expurgados dos custos e proveitos associados à venda de metal amoedado (escudos), dado que 
se trata de operação extraordinária e não recorrente;
2. O ano de 2013 foi corrigido da reversão da imparidade das obrigações do BPN, dado que se tratou de uma operação extraordinária e não 
recorrente;
3. O ano de 2014 foi corrigido da reversão da imparidade da loja INCM no Brasil, dado que se tratou de uma operação extraordinária e não 
recorrente.

O forte condicionamento da atividade das empresas integrantes do SEE, 
nomeadamente ao nível do investimento e da gestão dos recursos humanos, 
a existência de um mercado cada vez mais competitivo e exigente, o nível de 
grande incerteza na evolução económica e financeira do País e da Europa e as 
perdas de resultados sentida com especial incidência nos últimos anos, tornaram 
evidente a necessidade de continuar a apostar na eficiência, na inovação e na 
competitividade. Em 2014, apostou‑se no alargamento e evolução da gama de 
produtos e na conquista de novos mercados geográficos, ao mesmo tempo que, 
internamente, se melhoraram os processos de gestão.

O aprofundamento dos negócios de base tecnológica, associado aos produtos atu‑
ais, novos serviços, particularmente eletrónicos, e o desenvolvimento de plataformas 
que garantam transações seguras e confiança nos agentes (privados, empresas e ser‑
viços públicos) foram a aposta da empresa em 2014 por constituírem um mercado 
com grande potencial de crescimento e, em especial, por se adequar de forma muito 
clara, à missão e ao reconhecimento de confiança, que a sociedade tem da INCM. 

Os objetivos estratégicos definidos nos últimos exercícios continuaram a ser, 
para 2014, as três grandes preocupações da empresa: crescer, melhorar a eficiên‑
cia e a competitividade e afirmar a marca. De forma mais detalhada:

1. Crescer

Apostou‑se no crescimento da atividade da empresa, em volume e no mix de pro‑
dutos, suportada essencialmente no alargamento da intervenção na cadeia de va‑
lor dos serviços prestados e no desenvolvimento de produtos e serviços de maior 
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valor acrescentado, apoiado em processos de I&D, e no aumento das exportações, 
tendo presente as competências distintivas e únicas da empresa no mercado. 

2. Melhorar a eficiência e a competitividade

As melhorias da eficiência e da competitividade foram alcançadas por três vias:

› Redução de custos;

› Melhoria do processo de gestão;

› Adaptação dos recursos humanos às necessidades atuais.

3. Afirmar a marca, enquanto fonte geradora de valor

Sendo a marca INCM uma fonte de criação de valor, foram implementadas ações 
para que os stakeholders, e a sociedade em geral continuem a associar a INCM à «se‑
gurança dos produtos e serviços» e à qualidade dos produtos e serviços prestados.

Os objetivos operacionais de cada área foram definidos à luz dos objetivos estratégicos 
e no âmbito do processo de planeamento e controlo foram monitorizados e avaliados.

A INCM cumpriu todas as medidas impostas na Lei do Orçamento de Estado de 
2014, relativamente aos gastos operacionais das empresas públicas, constantes 
no artigo 61.º da Lei n.º 83‑C/2013, de 31 de dezembro.

Objetivo Meta 
anual

Situação 
até dez-14

Variação face 
à meta período 

homólogo

Evolução 2014

Redução em 3% do número de trabalhadores, face a 31 de 
dezembro de 2012

669 651 ‑2,69 % 

Redução do peso dos gastos operacionais no volume de 
negócios, face a 2013 (1)

82,66% 77,03 % ‑6,81 % 

Gastos com comunicações, despesas com deslocações, ajudas 
de custo e alojamento devem manter‑se ao nível dos verificados 
a 31 de dezembro de 2013

276 969 260 049 ‑6,11 % 

Despesas com deslocações, ajudas de custo e alojamento devem 
manter‑se ao nível dos verificados a 31 de dezembro de 2013

81 123 97 924 20,71 % (*)

Despesas com comunicações devem manter‑se ao nível dos 
verificados a 31 de dezembro de 2013

195 846 162 125 ‑17,22 % 

Redução de gastos associados à frota automóvel 
comparativamente com os gastos a 31 de dezembro de 2013

191 052 153 177 ‑19,82 % 

(1) Excetuam‑se os valores das indemnizações pagas por rescisão.
 Meta anual.
 Valor real período acumulado.

(*) Despesas autorizadas através do Despacho n.º 121 ‑ 15/SET, de 30 de janeiro de 2015 e do Despacho n.º 333 ‑15/SET , de 12 de março de 2015.

Quadro 3 
Cumprimento das orientações 
da Lei do Orçamento de Estado 
de 2014
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Para maior aprofundamento sobre o cumprimento das orientações expressas na 
Lei do Orçamento de Estado para 2014, deverá ser consultada a informação de‑
talhada no ponto 7 do presente relatório.

 

O capital social é de € 30 000 000 e é representado por 6 000 000 ações escri‑
turais e nominativas, com o valor nominal unitário de € 5, sendo as participações 
representativas do capital social detidas a 100 % pela PARPÚBLICA SGPS, S. A.

Sendo uma sociedade cujos títulos não são objeto de negociação pública, nem 
elabora contas consolidadas, mas fazendo parte do perímetro de consolidação 
da PARPÚBLICA SGPS, S. A., a INCM cumpre com o disposto no Decreto ‑Lei 
n.º 35/2005, de 17 de fevereiro.

As ações representativas do capital social da INCM, incluindo as que vierem a 
ser emitidas em futuros aumentos de capital, só poderão pertencer ao Estado e 
serão detidas pela Direção‑Geral do Tesouro e Finanças ou por outras sociedades 
de capitais exclusivamente públicos, sendo os direitos do Estado como acionista, 
no primeiro dos casos, exercidos por representante designado por despacho do 
membro do governo com responsabilidade pela área das finanças.

Os investimentos financeiros referem‑se a uma participação de 450 000 ações 
com o valor nominal de € 1, que representam 20 % da MULTICERT — Serviços 
de Certificação Eletrónica, S. A. (MULTICERT), com o capital social de 2,25 mi‑
lhões de euros e capitais próprios em 2014 de 1,3 milhões de euros.

A INCM integra o conselho de administração da empresa MULTICERT, que por 
sua vez controla integralmente a gestão executiva da sociedade Certipor, S. A. 
A INCM foi representada pelo Sr. Dr. Alcides Gama, diretor da Direção Comercial 
e Marketing. 

Entre a INCM e a MULTICERT existem relações de natureza comercial enquan‑
to 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.

Durante o ano de 2014, os órgãos sociais da INCM integraram a Assembleia 
geral, o conselho de administração e o fiscal único.

Em 12 de dezembro de 2014, na sequência da alteração dos estatutos da INCM 
(v. ponto 6.5.2), os órgãos sociais da INCM passam a ser compostos por assem‑
bleia geral, conselho de administração, conselho fiscal e revisor oficial de contas.

6.2. Estrutura de capital

6.3. Participações Sociais 
e Obrigações detidas

6.4. 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.

A composição dos órgãos sociais da empresa durante o ano de 2014 sofreu alte‑
rações, a qual integrou aqueles que foram eleitos para o período de 2012‑2014, 
que iniciaram as suas funções em 24 de setembro de 2012, e os que foram eleitos 
para o período 2014‑2016, que iniciaram as suas funções em 4 de julho de 2014.

Em euros

Mandato
Cargo Nome

Remuneração anual

(Início-fim)
Fixada

(1)
Bruto pago

(2)

2012‑2014 Presidente mesa 
assembleia geral

Maria Amália Freire de 
Almeida

 575 575 

2012‑2014 Vice‑presidente mesa 
assembleia geral

Ana Paula da Costa Ribeiro  470 380 

2012‑2014 Secretário mesa 
assembleia geral

Catarina Charters de Amaral 
Marques Fernandes Homem

 375 330 

2014‑2016 Presidente mesa 
assembleia geral

Maria Amália Freire de 
Almeida

 575 575 

2014‑2016 Vice‑presidente mesa 
assembleia geral

Ana Paula da Costa Ribeiro  470 470 

2014‑2016 Secretário mesa 
assembleia geral

Catarina Charters de Amaral 
Marques Fernandes Homem

 375 375 

(1) Valor da senha de presença fixada;
(2) Antes de reduções remuneratórias

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.

Conselho de administração

O conselho de administração é composto por três membros executivos, sendo o 
seu presidente designado pela assembleia geral. Os mandatos têm duração de 
três anos com possibilidade de renovação.

6.4.1. Mesa da 
Assembleia Geral

Quadro 4 
Remunerações da Assembleia 
Geral

6.4.2. Administração 
e Supervisão
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Mandato

Cargo Nome
Designação 
legal da atual 
nomeação

Número de 
mandatos 
exercidos na 
sociedade

Observações
(Início-fim)

2012‑2014 Presidente
António Manuel 
Silva Osório

AG 1

2012‑2014 Vogal
Maria Luísa Pinto 
Pacheco da Cruz 
Baganha

AG 1

2012‑2014 Vogal
Rodrigo Manuel 
Ferreira Brum

AG 1

2014‑2016 Presidente
Rui Carlos Alvarez 
Carp

AG 1

2014‑2016 Vogal
Rodrigo Fernandes 
Homem de Lucena

AG 1

2014‑2016 Vogal
Gonçalo Nuno 
Mendes de Almeida 
Caseiro

AG 1

Os elementos curriculares dos membros do conselho de administração, bem 
como as declarações sobre participações patrimoniais que eventualmente dete‑
nham na empresa e relacionamentos suscetíveis de gerar conflito de interesses 
encontram‑se em anexo (v. ponto 6.10.1 e 6.10.2, respetivamente).

O presidente do conselho de administração, Dr. Rui Carp tinha em 2014 sob a 
sua alçada as então denominadas Unidade de Publicações, a Direção Financeira 
e de Gestão, a Direção de Marketing Estratégico, na vertente de comunicação 
e imagem e centro de documentação e informação, o Gabinete de Auditoria 
Interna e Controle de Risco e a relação com as organizações representativas dos 
trabalhadores.

O vogal do conselho de administração, Dr. Rodrigo Lucena em 2014 era respon‑
sável pelas então designadas Unidade de Moeda, Unidade de Contrastarias e 
Unidade de Segurança e Apoio Geral, Direção de Recursos Humanos, Serviço 
de Manutenção e Obras e Gabinete Jurídico. Era ainda responsável pelo Comité 
de Ética, Comité de Igualdade de Género e Comité de Sustentabilidade.

O Vogal do conselho de administração, Eng.º Gonçalo Caseiro tinha em 2014 
a seu cargo as então denominadas Unidade Gráfica, Unidade de Segurança e 
Apoio Geral (na vertente de segurança), Direção de Marketing Estratégico (nas 
vertentes de planeamento e análise, Call Center e desenvolvimento de novos 
negócios), Direção de Sistemas de Informação, Direção de Compras, Serviço 
de Qualidade, Engenharia e Laboratórios, CISO (Chief Information Security 
Officer) e Gabinete de Controlo de Gestão. Era ainda responsável pelo Comité 
de Novos Produtos e Internacionalização, pelo Comité para a Competitividade, 
pelo Comité de Segurança e pelo Comité de Risco.

Quadro 5 
Remunerações do Conselho 
de Administração
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Durante o ano de 2014 foram realizadas 54 reuniões do conselho de administra‑
ção (CA), das quais 26 reuniões durante o mandato do anterior CA e 28 reuniões 
durante o mandato do atual CA.

O número de presenças dos membros do conselho de administração nas reuniões 
realizadas, foram as seguintes:

› Dr. António Osório esteve presente em 25 das 26 reuniões;

› Dr.ª Maria Luísa Pacheco esteve presente em 22 das 26 reuniões;

› Dr. Rodrigo Brum esteve presente em todas as 26 reuniões;

› Dr. Rui Carp esteve presente 27 das 28 reuniões;

› Dr. Rodrigo Lucena esteve presente em todas as 28 reuniões;

› Eng. Gonçalo Caseiro esteve presente em 25 das 28 reuniões.

A informação sobre delegação de competências encontra‑se em anexo (pon‑
to 6.10.3 do relatório).

A função de fiscalização da empresa durante o ano 2014 foi assegurada pelo 
fiscal único. No entanto, a estrutura da INCM segue, desde dezembro de 2014, o 
modelo de governo latino reforçado — assembleia geral de acionistas, conselho 
de administração, conselho fiscal e revisor oficial de contas. Esta recente alte‑
ração vai ao encontro das 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).

Fiscal único

Para o triénio 2014‑2016 foi eleito por deliberação da assembleia geral, em 4 
de julho de 2014, a manutenção dos membros eleitos para o triénio 2012‑2014, 
sendo para fiscal único, António Maria Velez Belém da Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas, Unipessoal, L.da, representada pelo Dr. António Maria Velez 
Belém, ROC n.º 768.

O revisor suplente é António Andrade Gonçalves e Associados da Sociedade de 
Revisores Oficiais de Contas, L.da (ROC n.º 948).

6.4.3. Fiscalização
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Mandato

Cargo Nome
Designação 
legal da atual 
nomeação

Número de 
mandatos 
exercidos na 
sociedade

Observações
(Início-fim)

2014‑2016 Efetivo
António Maria 
Velez Belém

AG 1

2014‑2016 Suplente
António Joaquim 
Andrade 
Gonçalves

AG 1

Em euros

Mandato
Cargo Nome

Remuneração anual

(Início-fim)
Fixada 

(1)
Bruto

(2)

2012‑2014 Efetivo António Maria Velez Belém 15 360 + IVA 15 150 + IVA

2012‑2014 Suplente António Joaquim Andrade Gonçalves

(1) Valor bruto anual fixado.
(2) Antes de reduções remuneratórias.

Com a revisão dos estatutos da INCM, ocorrida em dezembro de 2014, o ROC 
passou a integrar a estrutura de governo da empresa, no entanto, em 2014 não 
há atividade a reportar.

Da recente reestruturação orgânica da empresa, que entrou em vigor no início 
de 2015, resultou uma nova estrutura por unidades de negócio suportadas num 
conjunto de funções transversais a todas as unidades, sendo a gestão, por sua 
vez, apoiada por um grupo de funções corporativas.

Não obstante, em termos organizacionais, durante o ano de 2014 a INCM encon‑
trava‑se estruturada conforme o organograma que se segue:

Quadro 6 
Mandatos

Quadro 7 
Remuneração do Fiscal Único

6.4.4. Revisor Oficial 
de Contas (ROC)

6.5. Organização Interna

6.5.1. Organograma
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Figura 3 
Organograma da INCM em vigor no 
ano de 2014
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UGF — Unidade Gráfica

Missão: desenvolver e fornecer soluções gráficas, incluindo as de elevado nível de 
segurança, de acordo com as normas, as exigências e os requisitos dos clientes.

UMD — Unidade de Moeda 

Missão: produzir moeda metálica, nomeadamente para o Estado Português, para 
satisfazer as necessidades de pagamento ou para o mercado numismático e com‑
plementarmente produzir selos de autenticação em relevo (selos brancos), meda‑
lhas e pequenos objetos fundidos e os punções oficiais usados pela Unidade de 
Contrastarias na certificação de artefactos de metais preciosos.

UPB — Unidade de Publicações

Missão: editar o Diário da República (DR) e gerir a base de dados da versão ele‑
trónica do DR, o DRE, e editar obras de relevante interesse cultural e outras, que 
pela sua natureza preenchem falhas de mercado, tanto no domínio mais técni‑
co‑científico como de divulgação temática, assim como gerir a rede de lojas e a 
distribuição junto da rede livreira e dos revendedores de impressos. 

UCO — Unidade de Contrastarias

Missão: efetuar o ensaio e marcação de artefactos e metal precioso, conceder 
licenças e matrículas para o exercício das atividades do setor, conceder autori‑
zações de punções de fabrico, prestar apoio técnico e de fiscalização com outras 
entidades competentes e realizar peritagens, com a finalidade de assegurar a au‑
tenticidade dos artefactos de metais preciosos, a proteção dos consumidores e 
uma concorrência leal dos diferentes agentes económicos envolvidos.

DMK — Direção de Marketing Estratégico 

Missão: participar na definição das linhas estratégicas de negócio da empresa 
de forma sustentável, apoiar o desenvolvimento de novas linhas de negócio e a 
atividade de marketing e vendas das unidades de negócio, bem como garantir a 
gestão do processo de marketing corporativo, a gestão do património bibliográfi‑
co e arquivístico da empresa e a sua comunicação institucional.

DSI — Direção de Sistemas de Informação

Missão: desenvolver e gerir todos os sistemas de informação da INCM, apos‑
tando na qualidade, segurança e inovação tecnológica, aplicando as melhores 
práticas vigentes do mercado.
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GAI — Gabinete de Auditoria Interna e Controlo de Risco

Missão: delinear e realizar auditorias ou trabalhos de consultoria internos, ava‑
liando de uma forma independente e sistemática as atividades e processos críti‑
cos, permitindo contribuir para uma melhoria do desempenho, controlo e gover‑
nance da INCM.

QEL — Direção de Qualidade, Engenharia e Laboratórios

Missão: assegurar a manutenção e a melhoria contínua do sistema de gestão da 
qualidade da INCM e garantir a qualidade associada aos produtos e serviços 
produzidos ou fornecidos pela empresa, em colaboração com as diferentes uni‑
dades de negócio e unidades de suporte, bem como participar em projetos de 
engenharia, conceção e desenvolvimento de novos produtos ou processos. 

GCG — Gabinete de Controlo de Gestão

Missão: constituir um suporte à administração e aos responsáveis das diferentes 
áreas, no apoio às decisões de gestão.

CISO — Chief Information Security Officer

Missão: garantir a responsabilidade geral da segurança do sistema de informa‑
ção na INCM e avaliar da conformidade das políticas e procedimentos de segu‑
rança da empresa.

USG — Unidade de Segurança e Apoio Geral

Missão: prestar serviços de suporte e apoio ao conselho de administração com 
vista à maximização da eficiência das atividades internas afetas ao centro admi‑
nistrativo da INCM ou a atividades transversais, incluindo os seguintes serviços:

DSA — Direção de Segurança e Apoio Geral

Missão: garantir a segurança de pessoas e bens dentro do espaço físico da INCM, 
gerir a correspondência institucional da organização, apoiar todos os setores da 
empresa em ações de âmbito geral e controlar as atividades relacionadas com a 
higiene e limpeza nas instalações da empresa, assegurando padrões elevados de 
operacionalidade e a manutenção e obras das diferentes unidades de negócio 
da INCM.
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SMO — Serviço de Manutenção e Obras

Missão: proporcionar os serviços técnicos de manutenção e obras às diferentes 
unidades de negócio e de apoio da empresa, programando e supervisionando as 
atividades industriais corretivas, preventivas e preditivas. 

UGJ — Unidade de Gestão e Apoio Jurídico

Missão: prestar serviços de suporte e apoio financeiro, administrativo e jurídico 
ao conselho de administração com vista à maximização da eficiência de todas as 
atividades internas, e incluindo os seguintes serviços:

DFG — Direção Financeira e Gestão

Missão: garantir a execução e gestão dos processos financeiros da INCM, basea‑
dos em critérios de rigor e segurança e gerir os serviços de armazém e transpor‑
tes que asseguram a gestão da cadeia logística da INCM, entre fábricas, clientes 
e lojas e gestão da frota automóvel da empresa.

DCP — Direção de Compras

Missão: assegurar o processo de aquisição de todos os bens e serviços neces‑
sários para a INCM desenvolver a sua atividade e, em colaboração com as di‑
ferentes áreas, garantir as melhores alternativas em termos de preço, prazos e 
condições contratuais.

DRH — Direção de Recursos Humanos

Missão: assegurar e garantir a qualificação dos recursos humanos, o processo de 
recrutamento e seleção (interno e externo), a dinamização da formação, a gestão 
e coordenação dos serviços sociais que compreende os refeitórios e os atos da 
medicina no trabalho.

GJU — Gabinete Jurídico

Missão: defender e valorizar os interesses da empresa, seja através da prestação 
de apoio jurídico à atividade de todos os seus órgãos seja através do exercício do 
mandato judicial.

Faziam ainda parte da estrutura da INCM em 2014 os seguintes comités:

› Comité de Ética;

› Comité de Desenvolvimento de Novos Produtos;
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› Comité de Risco;

› Comité de Sustentabilidade;

› Comité de Acompanhamento do Plano para a Igualdade de Género.

Os estatutos da INCM foram alterados, através da deliberação social unânime 
por escrito, de 12 de dezembro de 2014, por indicação expressa da PARPÚBLICA, 
SGPS, fundamentando‑se no facto dos anteriores estatutos da INCM remonta‑
rem a 1999, pelo que se encontravam desajustados face à realidade atual, quer 
no que respeita ao âmbito do seu objeto, quer no que respeita às transformações 
verificadas no modelo de governo aplicável às empresas públicas e no regime do 
setor público empresarial. 

Neste contexto, procedeu‑se à atualização do objeto social com especial ênfase 
para as atividades relacionadas com o desenvolvimento, com garantias de se‑
gurança e confidencialidade, de sistemas de informação, de serviços de auten‑
ticação e de desmaterialização com recurso a suportes físicos e eletrónicos. O 
capital social também foi alterado para € 30 000 000, a composição dos órgãos 
sociais passou a integrar o conselho fiscal e o revisor oficial de contas, regula‑
mentando‑se as competências e as regras de funcionamento destes órgãos de 
fiscalização, aproveitando‑se para redefinir a competência do conselho de admi‑
nistração, bem como o modo de designação dos membros do conselho editorial 
e numismático e, ainda, o modelo subjacente à aplicação de resultados.

Sistema de participação de práticas indevidas 

De suporte ao Código de Ética e de Conduta, foi criado um sistema de comuni‑
cação para que os colaboradores, fornecedores, clientes ou outras partes interes‑
sadas da empresa possam participar, voluntariamente, qualquer prática indevi‑
da cometida por colaboradores da empresa que contrariem o estabelecido pelo 
Código de Ética e de Conduta. 

As participações são feitas por escrito e remetidas por carta ou e‑mail, dirigidas 
ao presidente do Comité de Ética, responsável por acolher, instruir, documentar 
e apresentar ao referido Comité as participações para avaliação. Compete‑lhe 
igualmente estabelecer ligação com o reclamante, sempre que necessário. É ex‑
pressamente proibida qualquer forma de retaliação contra quem participar prá‑
ticas indevidas e é‑lhe garantido o anonimato se o mesmo for expressamente 
solicitado.

Todas as participações de práticas indevidas são tratadas como confidenciais.

6.5.2. Estatutos 
e comunicações



INCM   imprensa nacional-casa da moeda página  38

Prevenção da fraude organizacional

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 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 agora denominada Direção de Auditoria Interna 
e Controlo de Risco e, incorpora adicionalmente, os resultados da auscultação 
interna efetuada às diversas áreas da INCM.

O Comité de Risco tem vindo a construir, desde 2011, com base num conjun‑
to de normas, das quais se destacam a NP EN ISO 9001, e a ISO/IEC 27001, a 
NP 3003‑8 e as normas VISA, uma metodologia para a gestão do risco, que visa 
identificar as ameaças decorrentes da sua atividade e a importância e complexidade 
de avaliar e medir o impacto, e criar planos de contingência, de modo integrado de 
caráter permanente, que assegurem uma compreensão apropriada da natureza e 
da magnitude dos riscos subjacentes à atividade desenvolvida, possibilitando uma 
implementação adequada da estratégia e o cumprimento dos objetivos da empresa.

Em 2014 iniciou‑se um processo interno de análise, preparando uma metodolo‑
gia transversal de gestão dos riscos corporativos em que a empresa incorre.

Pretende‑se alargar as competências do Comité de Risco e utilizar a metodologia 
adotada para a gestão de riscos da corrupção, aos riscos corporativos da INCM.

Paralelamente, existe na INCM um órgão responsável pela eficácia dos con‑
trolos dos processos — a já referida Direção de Auditoria Interna e Controlo de 
Risco — que apoia o conselho de administração e o órgão de fiscalização, exer‑
cendo as suas funções de um modo independente e objetivo. O reporte ao con‑
selho de administração assegura a independência da função de auditoria interna 
não tendo, deste modo, as atividades que exerce qualquer relação de dependên‑
cia hierárquica ou funcional relativamente aos serviços auditados. 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 ati‑
vidades e processos críticos, permitindo contribuir para uma melhoria do desem‑
penho, controlo e governo da INCM.

As atividades exercidas pretendem melhorar e contribuir para:

› A confiança e integridade da informação;

› A conformidade com os planos, procedimentos, leis e regulamentos;

6.5.3. Controlo interno 
e gestão de riscos
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› A salvaguarda dos ativos;

› O uso económico e eficiente dos recursos;

› A execução (cumprimento) dos objetivos e metas estabelecidos;

› O controlo do risco;

› O apoio ao conselho de administração/consultoria interna e governo da 
sociedade.

O Decreto‑Lei n.º 170/99, de 19 de maio, redefiniu a natureza jurídica, o obje‑
to e as competências da INCM. Enquanto empresa integrante do setor público 
Empresarial, a INCM rege‑se, para além da lei comercial, igualmente por todas 
as normas destinadas ao setor e pelas normas gerais definidas pelo Governo de 
suporte à atividade empresarial, fiscal e social.

As suas atividades de interesse público estão regulamentadas em diplomas le‑
gais. Refira‑se a atividade das contrastarias, cujo Regulamento foi publicado pelo 
Decreto‑Lei n.º 391/79, de 20 de setembro, a que se seguiram algumas altera‑
ções, como os emolumentos pagos pelos serviços prestados, também publicadas 
em diplomas legais, bem como a atividade associada à edição e publicação do 
Diário da República, cujo processo de submissão de atos, respetiva organização 
e regime dos serviços prestados, como, por exemplo, o serviço público de acesso 
universal e gratuito, foi publicado no Decreto‑Lei n.º 116‑C/2006, de 16 de junho.

Também a cunhagem de moeda se encontra devidamente regulamentada, quer 
por normas europeias, como é o caso dos Regulamentos (CE) n.os 974/98 e 
975/98, do Conselho, de 3 maio 1998, e do Regulamento (UE) n.os 651/2012, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, que definem as espe‑
cificações das moedas metálicas euro, quer por legislação nacional, através do 
Decreto‑Lei n.º 246/2007, de 26 de junho, alterado pelo Decreto‑Lei n.º 72/2010, 
de 18 de junho. 

Para além das normas técnicas, internacionais e nacionais, como as ISO e NP as‑
sociadas aos produtos produzidos, a generalidade dos produtos fabricados pela 
INCM é regulamentada em diplomas legais nacionais, como é o caso dos que se 
referem aos processos de emissão e produção do passaporte eletrónico, cartão de 
cidadão e carta de condução. Em alguns casos, por se tratarem de documentos 
europeus, respeitam também os regulamentos, as diretivas europeias e ou as nor‑
mas técnicas europeias [e.g. Regulamento (CE) n.º 2252/2004, do Conselho, que 
estabelece os dispositivos de segurança e dados biométricos dos documentos de 
viagem dos Estados‑membros].

6.5.4. Regulamentos 
e Códigos
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Internamente, a INCM pauta‑se pelo seu Código de Ética e de Conduta. Este 
documento foi desenvolvido com base nas melhores práticas e recomendações 
nacionais e internacionais e incorpora os princípios assumidos pela Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, pela ONU no Global Compact, e as recomen‑
dações da Organização Internacional do Trabalho e dele constam regras de con‑
duta nos seguintes domínios:

› Proteção dos direitos humanos;

› Liberdade de associação;

› Reserva da vida privada;

› Conflito de interesses;

› Combate à corrupção;

› Combate a todas as formas de suborno;

› Proibição de todas as formas de discriminação;

› Práticas leais de concorrência;

› Preservação da confidencialidade de informação.

Contempla igualmente um conjunto de regras a respeitar aquando da divulga‑
ção de informação institucional ou de marketing.

A INCM rege‑se ainda pelo acordo de empresa, pelo Regulamento dos Serviços 
Sociais e por um conjunto de normas de aplicação permanente emanadas pelo 
conselho de administração para definir regras para assuntos específicos.

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

na ______

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

6.5.5. Deveres especiais 
de informação
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Informação Divulgação 
(s/n/na)

Plataformas

Documentos anuais de prestação de contas s

SIRIEF
Site INCM 
(relatório de 
gestão)

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

s SIRIEF

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 ponto 6.8 deste relatório é possível encontrar em detalhe todos os canais de 
comunicação que a empresa utiliza por grupo de stakeholders.

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_missao.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

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

Como já anteriormente referido, as atividades desenvolvidas pela INCM en‑
contram‑se definidas por diploma legal: (i) as respeitantes às contrastarias, atra‑
vés do Decreto‑Lei n.º 391/79, de 20 de setembro, que aprovou o Regulamento 
das Contrastarias e definiu como oficiais os respetivos serviços, (ii) e as refe‑
rentes à edição e publicação do Diário da República, ao abrigo do Decreto‑Lei 
n.º 116‑C/2006, de 16 de junho, que veio determinar o serviço público de acesso 
universal e gratuito deste jornal oficial. 

6.5.6. Sítio de Internet

Quadro 8 
Disponibilização de informação 
no site

6.5.7. Prestação 
de Serviço Público 
ou de Interesse Geral
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A remuneração dos administradores foi fixada em assembleia geral anual de 
acionistas, de acordo com o definido nos artigos 28.º e 31.º do Estatuto do Gestor 
Público, aprovado pelo Decreto‑Lei n.º 8/2012 de 18 de janeiro, atentos os valores 
padrão constantes da Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de 
fevereiro, e tendo em atenção que foi atribuída à empresa a categoria B, conforme 
tabela de classificação anexa à Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, 
de 15 de março.

Foram efetivadas as reduções no vencimento e a suspensão de remunerações 
variáveis de desempenho dos órgãos sociais da INCM em 2014, conforme dis‑
posto nas Leis n.os 12‑A/2010, de 30 de junho, 83‑C/2013, de 31 de dezembro, e 
75/2014, de 12 de setembro.

As declarações dos membros do conselho de administração que atestam que es‑
tes se abstêm de intervir nas decisões que envolvam os seus próprios interesses 
encontram‑se anexas ao presente documento (v. ponto 6.10.4).

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

As remunerações e demais benefícios atribuídos aos órgãos sociais são as esta‑
belecidas na legislação sobre a matéria, nomeadamente: Decreto‑Lei n.º 71/2007, 
de 27 de março, Lei n.º 64‑A/2008, de 31 de dezembro, Decreto‑Lei n.º 8/2012, 
de 18 de janeiro, Resoluções do Conselho de Ministros n.os 16/2012, de 14 de 
fevereiro e 36/2012, de 26 de março, e restrições remuneratórias da Lei do 
Orçamento de Estado (LOE).

Em euros
Dr. António 

Osório
Dr.ª Maria 

Luísa
 Pacheco

Dr. Rodrigo 
Brum

Dr. Rui Carp Dr. Rodrigo 
Lucena

Eng.º Gonçalo 
Caseiro

Assembleia 
Geral

Remuneração principal 24 354,27 17 737,07 19 522,18 25 089,63 20 071,67 20 071,67

Subsídio de férias 4 621,12 3 696,90 3 696,90 0 2 016,49 2 016,49

Subsídio de Natal 2 464,60 1 971,68 1 971,68 2 171,90 1 746,02 1 746,02

Ajudas de custo 187,64 50,20 25,10 0 0 625,46

Senhas de presença 3 970,80

Despesas representação 9 855,11 6 952,75 7 884,12 10 967,47 8 773,98 8 773,98

6.6. Remunerações

6.6.1. Competência 
para a Determinação

6.6.2. Comissão de Fixação 
de Remunerações

6.6.3. Estrutura 
das Remunerações

6.6.4. Divulgação das 
Remunerações

Quadro 9 
Remunerações dos Órgãos Sociais
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Em euros
Dr. António 

Osório
Dr.ª Maria 

Luísa
 Pacheco

Dr. Rodrigo 
Brum

Dr. Rui Carp Dr. Rodrigo 
Lucena

Eng.º Gonçalo 
Caseiro

Assembleia 
Geral

Indemnização e proporcionais 25 990,16 19 240,50 31 448,86

Rem. espécie 927,24 986,91 1 009,61 886,92 965,71 944

TSU — O.S. 9 860,03 7 973,79 7 968,63 2 47,10

CGA — O.S. 12 320,11 10 131,91 9 079,37

ADSE — O.S. 220,32 171,41 393,75

Controlo de transações com partes relacionadas

As transações ocorridas durante 2014 com a empresa participada, 
Multicert — Serviços de Certificação Eletrónica, S. A., encontram‑se quantifica‑
das no quadro 10:

Descrição Valor  
(em euros)

Aquisição de serviços 
(consultoria, certificação, manutenção e transferência tecnológica) 1 956 412

Nota. — O valor referido inclui IVA.

Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços

Após a entrada em vigor do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado 
pelo Decreto‑Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, a INCM procedeu às necessárias 
modificações dos seus procedimentos internos de compras. Além da adaptação 
de toda a documentação afeta à contratação, procedeu‑se à centralização na 
Direção de Compras, desde 2012, do desenvolvimento da generalidade dos pro‑
cessos de compras de bens, serviços e empreitadas.

No final de 2014, os procedimentos de compra foram revistos de forma aprofun‑
dada, o que culminou com a aprovação da nova Norma de Aplicação Permanente 
de Aquisições. Entre outros aspetos fundamentais na organização dos processos 
aquisitivos, são colocadas orientações relativas à forma como são planeados e 
desenvolvidos os processos na organização, condição essencial para assegurar a 
compliance legal da empresa nesta matéria, bem como a obtenção de melhores 
condições de compra.

A INCM desenvolve a sua atividade em ambiente industrial sendo que a maior 
parte dos seus fornecedores nas compras diretas se encontra fora de Portugal e 
desenvolve as suas operações em segmentos de mercado muito específicos, como 
os materiais com características de segurança, os quais são incorporados nos 
produtos mais emblemáticos da empresa. Neste âmbito, continua a verificar‑se 

6.7. Transações com partes 
Relacionadas e Outras

Quadro 10 
Resumo das transações com 
entidades relacionadas
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que alguns concursos públicos abertos ficaram desertos ou registaram um baixo 
número de concorrentes o que é sintoma da dissonância entre as empresas que 
operam em ambiente industrial e os mercados públicos. Estas demonstram uma 
considerável dificuldade de adaptação e resistência às regras da contratação pú‑
blica, o que é notório com especial incidência nos fornecedores estrangeiros.

A experiência acumulada até esta data permite concluir que a utilização do CCP 
na aquisição das categorias diretas de compra tem vindo a influenciar negativa‑
mente a atividade da empresa, através da perda de valor e maior exposição ao 
risco, posicionando a INCM como um cliente menos atrativo para os fornecedo‑
res que operam dentro destas atividades. 

No que diz respeito às categorias de compras indiretas serão semelhantes e trans‑
versais a outros organismos públicos ou do Setor Empresarial do Estado que 
desenvolvem a sua atividade de compras em ambiente de contratação pública.

De referir ainda que, durante o ano de 2014, a INCM continuou a proceder a 
reduções remuneratórias sobre a generalidade dos contratos de serviços com os 
seus fornecedores, de acordo com o estipulado no Orçamento de Estado de 2014.

Por fim, cumpre salientar que não foram celebrados contratos com valor superior 
a 5 milhões de euros que justificassem a sujeição ao visto prévio do Tribunal de 
Contas.

Universo das transações que não tenham ocorrido em condições de mercado

Devido às várias áreas de negócio e diversas atividades, o perfil das necessida‑
des da INCM caracteriza‑se por alguma dispersão das fontes de abastecimento, 
o que resulta em valores de compras que, na maioria das vezes, não superam os 
limiares comunitários para concurso público.

Foram desenvolvidos 225 processos correspondentes a 14 milhões de euros que 
envolveram tramitação processual relacionada com a contratação pública (aci‑
ma dos € 5 000), sendo de registar a manutenção da tendência do ano anterior, 
com o incremento do número de processos concorrenciais lançados em 2015 
(cerca de 25), a que correspondeu cerca de 23 % do valor total.

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. 
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Perante este cenário que caracteriza a atividade da INCM, grande parte do uni‑
verso das restantes contratações desenvolvidas foram efetuadas por ajuste direto 
através dos mecanismos previstos na lei, com alguma utilização dos critérios ma‑
teriais devido aos diversos fatores atrás mencionados. Esta parcela correspondeu 
56 % do total valor através dos referidos 225 procedimentos.

Lista de fornecedores que representem mais de 5 % dos fornecimentos e ser-
viços externos

Designação Valor
(em euros)

CTT — Correios de Portugal, S. A. 2 215 529

Multicert — Serviços de Certificação Eletrónica, S. A. 1 956 412

Nota. — O valor referido inclui IVA

A INCM alinha os impactos sociais e ambientais da sua atividade com os im‑
pactos económico‑financeiros e inclui as preocupações das suas partes interes‑
sadas na estratégia e nos processos da empresa. A materialidade destas preo‑
cupações é determinada no momento do planeamento da atividade futura, pela 
conjugação dessas preocupações com as perceções fundamentadas da equipa 
de gestão. A responsabilidade de identificar as expectativas das partes interes‑
sadas e de assegurar a sua inclusão nos objetivos de gestão cabe ao Comité de 
Sustentabilidade.

As metas fixadas com vista a incorporar as preocupações sociais e ambientais na 
gestão materializam‑se no plano estratégico da empresa do qual se dá conta no 
ponto 6.1 deste relatório.

Para além das políticas, procedimentos e controlos já descritos anteriormente no 
presente relatório, a estratégia que a INCM tem vindo a prosseguir (v. ponto 6.1 
deste relatório) suporta‑se em quatro pilares:

› Inovação;

› Qualidade e segurança;

› Serviço ao cidadão;

› Divulgação cultural.

Quadro 11 
Fornecedores que representam 
mais de 5 % dos fornecimentos 
e serviços externos (superior 
a 1 milhão de euros)

6.8. Análise 
de sustentabilidade 
da empresa nos 
domínios económico, 
social e ambiental

6.8.1. Estratégias adotadas 
e grau de cumprimento 
das metas fixadas

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

A importância da inovação reside no seu elevado grau contributivo para a com‑
petitividade da INCM, enquanto geradora de padrões de segurança que garan‑
tam autenticidade e fiabilidade. A aplicação das novas tecnologias ao desenvol‑
vimento da segurança dos bens e serviços é, para a INCM, um fator decisivo no 
cumprimento da sua missão. 

Assim, desde 2010, existe um Comité com a responsabilidade de incubar no‑
vos produtos ou processos de negócio — o agora denominado Comité de 
Desenvolvimento de Novos Produtos e Internacionalização. A sua atividade em 
2014 pode ser consultada em maior detalhe no ponto 8.5 deste relatório.

Por outro lado, para incentivar a inovação dentro da empresa, foi criado o Banco 
de Ideias, tendo sido em 2014 apresentadas e discutidas um total de 12 ideias.

Não obstante, visando a construção de uma política de open innovation na INCM, 
em 2014 iniciou‑se o processo com vista ao desenho e definição de uma estraté‑
gia para implementação de um sistema de gestão de inovação interno. É, assim, 
objetivo da empresa reforçar as suas capacidades ao nível da deteção, referen‑
ciação e desenvolvimento de ideias por parte dos seus colaboradores internos, 
de forma a capitalizar o conhecimento existente na organização, colocando‑o ao 
serviço do crescimento e melhoria contínua da sua capacidade competitiva e de 
desenvolvimento de novos produtos.

Neste contexto, para otimizar os instrumentos existentes, e perspetivar a criação 
de novos, existe a necessidade de, por um lado, se garantir um trabalho de análise 
e auscultação da organização enquanto exercício metodológico e, por outro, de 
se proceder à identificação de exemplos nacionais e internacionais de melhores 
práticas em termos de políticas de inovação organizacional.

De acordo com as especificidades da cultura organizacional, pretende‑se, assim, 
adotar uma gestão de inovação ao nível interno mais eficiente, tendo em consi‑
deração os seus processos de trabalho e alinhado com o desenho da estratégia e 
respetivas ações, gerando maior participação, adequando critérios de seleção e 
fundamentando a análise de novas ideias. 

As despesas em I&D da INCM nos últimos anos são apresentadas no quadro 12.

Valores em milhares de euros

2014 2013 2012

Despesas em I&D 725 133 429

Quadro 12 
Despesas em I&D



RELATÓRIO DE gestão 2014    O valor da segurança página  47

b. Qualidade e segurança

A preocupação com a qualidade e a segurança na conceção e na utilização dos 
produtos é uma constante. No caso de novos produtos desenvolvidos pela INCM, 
esta preocupação inicia‑se na fase de conceção e manifesta‑se através da procura 
permanente dos processos produtivos e de armazenagem que maior segurança 
confere à utilização dos produtos e da experimentação das matérias‑primas.

Todos os produtos são alvo de controlo ao longo do processo de fabrico, onde 
é avaliada a conformidade com a ficha do produto, onde estão identificadas as 
matérias‑primas, o roteiro produtivo, as especificações técnicas do produto apro‑
vadas ou fornecidas pelo cliente. No caso particular de documentos de soberania 
utilizados pelo cidadão, as respetivas especificações são divulgadas através de 
diploma legal. No caso dos produtos destinados ao mercado consumidor, a fi‑
cha técnica dos livros e as especificações e respetivo certificado de garantia das 
moedas de acabamento especial acompanham o produto e cumprem o estipu‑
lado legalmente. No que concerne aos serviços de assinaturas de publicações e 
anúncios e aos serviços prestados pelas contrastarias, as condições de prestação 
estão publicadas em diploma legal e são informadas ao cliente no momento da 
subscrição do serviço.

De salientar que não se registaram quaisquer não conformidades com a rotula‑
gem dos produtos e serviços da INCM em 2014.

De forma a assegurar as melhores práticas nestes domínios, a INCM detém a cer‑
tificação no âmbito da gestão da qualidade de acordo com o referencial normati‑
vo NP ISO 9001:2008 para a moeda, produtos gráficos e publicações oficiais, a 
certificação física da VISA e da MasterCard para produção de cartões bancários 
e a certificação lógica da MasterCard para a personalização de cartões bancários.

A empresa cumpre ainda alguns normativos internacionalmente aceites, especí‑
ficos na produção de documentos de identificação, como sejam as normas ICAO 
e alguns regulamentos comunitários.

Possui ainda a acreditação segundo a norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 para 
os laboratórios das Contrastarias de Lisboa e do Porto — metais e ligas metáli‑
cas — e para o laboratório de produtos gráficos — papel, pasta, cartão, tinta, ver‑
nizes e pigmentos.

Em 2014, alcançou‑se um conjunto importante de melhorias em produtos e em 
processos dos quais damos conta no ponto 8 «Atividade da empresa».
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c. Serviço ao cidadão

A INCM, no âmbito da sua missão, colabora com a Administração Pública na 
prestação de alguns serviços que contribuem para aumentar a garantia de segu‑
rança e fiabilidade nas relações entre cidadãos e entre estes e o Estado.

O esforço desenvolvido no sentido de melhorar o serviço ao cidadão encontra‑se 
descrito no ponto 8 «Atividade da empresa».

d. Divulgação cultural

Enquanto descendente de dois dos estabelecimentos fabris portugueses mais 
antigos, com relevantes serviços prestados ao País, a INCM herdou a missão e 
o património histórico dos seus antepassados. A conjugação destes dois fato‑
res atribuiu à empresa condições ímpares para divulgação cultural. Neste âm‑
bito, destacam‑se um conjunto de iniciativas descritas no ponto 8 «Atividade da 
empresa».

Criação de valor para as partes interessadas

As preocupações e expectativas das partes interessadas são parte integrante das 
decisões da gestão na INCM. 

Esta abordagem resultou já, aliás, em alterações nos processos internos e de rela‑
cionamento com o exterior.

A primeira identificação das partes interessadas já data de 2009, sendo que a 
identificação e classificação das partes interessadas em vigor no ano 2014, foi 
efetuada em julho de 2013, de onde resultou a identificação dos grupos repre‑
sentados na figura 4.
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Trabalhadores

Accionistas 
e tutela Clientes oficiais:

1) de produtos oficiais
2) de produtos não oficiais

Clientes privados:
1) de produtos oficiais

2) de produtos não oficiais

Clientes particulares:
1) de produtos oficiais

2) de produtos 
não oficiais

Fornecedores 
1) críticos

2) não críticos

Entidades 
reguladoras, 

fiscalizadoras 
e consultivas

Governo 
e administração 

centralConcorrentes 
de cada 
negócio

Comissão 
de trabalhadores

Sindicatos

Juntas 
de freguesia 

e câmaras 
municipais

Associações 
industriais

Comunicação 
social

Grupo 
de consumidores

Associações 
de moradores 

e de comerciantes

Organizações 
não 

governamentais

Por sua vez, o valor criado para as partes interessadas durante o ano 2014 encon‑
tra‑se sintetizado no quadro 13.

Figura 4 
Partes interessadas da INCM
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Em milhões de euros

2014 2013 2012

1 - Valor económico direto gerado (2+3+4) 87,31 75,32 93

2 ‑ Receitas operacionais* 87,31 74,31 89,54

3 ‑ Receitas financeiras 0 1,01 3,45

4 ‑ Receitas extraordinárias 0 0 0

5 - Valor económico direto distribuído (6+9+12+13) 71,91 71,93 88,24

6 ‑ Custos operacionais (7+8) 59,82 57,39 63,57

7 ‑ Gastos com o pessoal 20,55 21,67 20,13

8 ‑ Fornecedores e outros custos operacionais 39,27 35,72 43,44

9 ‑ Remunerações a fornecedores de capital (10+11) 12,61 12,3 13,57

10 ‑ Pagamento de dividendos 12,6 12,07 13,14

11 ‑ Custos de financiamento 0,01 0,23 0,42

12 ‑ Pagamentos ao Estado (IRC) ‑0,55 2,11 11,07

13 ‑ Investimentos na comunidade 0,02 0,13 0,03

14 - Valor económico retido (1-5) 15,4 3,39 4,76

Responsabilidade social

2014 2013 2012

INCM — Lisboa INCM — Porto INCM — Coimbra INCM INCM INCM

Emprego Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Total Total Total

Colaboradores: (1) 314 264 29 40 1 3 651 665 690

Permanentes (2) 310 258 29 40 1 3 641 652 672

Contratados a termo (2) 4 6 10 13 18

Entradas 3 3 0 9

Saídas 8 8 1 17 25 9

Índice de rotatividade ou 
turnover (4)

1,23% 1,23% 0,15% 2,61% 3,75% 1,30%

Taxa de absentismo (3) 6,2% 7,1% 1,9% 8,7% 0,0% 2,7% 6,5% 5,1% 5,5%

Quadro 13 
Criação de valor para as partes 
interessadas

6.8.3. Forma de 
cumprimento dos 
princípios inerentes a 
uma adequada gestão 
empresarial

Quadro 14 
Criação de valor para os 
trabalhadores e outra 
informação relevante
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2014 2013 2012

INCM — Lisboa INCM — Porto INCM — Coimbra INCM INCM INCM

Emprego Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Total Total Total

Remuneração

Salário mínimo INCM/salário 
mínimo nacional:

1,2 1,3 1,5 1,5 2,2 1,5 1,2 1,3 1,3

Técnicos 2,6 2,1 2,4 2,1 2,2 2,2

Produção e vendas 1,3 1,3 1,5 1,6 1,7 1,3 1,4 1,4

Administrativos e apoio 1,2 1,5 2,2 1,5 2,2 1,5 1,2 1,3 1,3

Chefia 2,4 2,7 2,7 2,7 2,4 2,5 2,5

Salário base médio feminino 1 1 0,8 1 1 0,9

Salário base médio masculino

Técnicos 1 1 1 1

Produção e vendas 1 1 1 1 1

Administrativos e apoio 1,1 0,9 0,7 1,1 1,1 1,1

Chefia 1 1,1 1 1 1

Prevenção e segurança

Horas efetivamente trabalhadas 491 151 385 498 44 234 58 121 1 662 5 572 986 238 1 039 516 1 057 984

Horas teóricas 591 514 482 465 51 455 71 535 1 764 6 048 1 204 781 1 244 161 1 263 466

Número de dias úteis perdidos 
no ano com acidentes 
verificados no próprio ano

728 681 3 1 412 739 1 077

Número de dias continuados 
perdidos no ano com acidentes 
verificados no próprio ano

1 047 988 5 2 040 1 048 1 548

Número de dias úteis perdidos 
no ano com acidentes 
verificados no ano anterior

437 0 437 301 96

Número de acidentes de trabalho 51 0 2 53 43 50

Taxa de frequência (5) 104 0 0 34 0 0 54 41 47

Taxa de gravidade (6) 2 132 2 563 0 86 0 0 2 068 1 008 1 463

(1) Não contempla os elementos do conselho de administração, as situações de licença sem vencimento ou requisições de longa duração.
(2) Não existem colaboradores em regime de trabalho a tempo parcial.
(3) Para cálculo da taxa de absentismo foi considerado o número de horas teóricas trabalhadas.
(4) Número de saídas/número total de colaboradores.
(5) Número de acidentes de trabalho/número de horas efetivamente trabalhadas * 1 000 000.
(6) Número de dias continuados perdidos/número de horas efetivamente trabalhadas * 1 000 000.

Igualdade de oportunidades

› O princípio da igualdade está consagrado no Código de Ética e de Conduta 
da empresa (ponto 6.5 «Proibição da discriminação») e na política de recursos 
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humanos, bem como a partir de janeiro de 2015, passou a ser um valor assumido 
que faz parte da identidade da INCM, o respeito pelos princípios de igualdade de 
género e não discriminação. 

Os processos de gestão dos recursos humanos respeitam os princípios da igual‑
dade, não contendo qualquer elemento discriminatório. O processo de recruta‑
mento e seleção, interno ou externo, respeita os princípios não discriminatórios 
de género ou origem geográfica dos colaboradores e das colaboradoras. A infor‑
mação relativa aos processos de recrutamento e seleção dos últimos seis anos 
encontra‑se tratada por sexo, de acordo com a legislação em vigor.

Dos 12 processos de recrutamento e seleção externos, para 5 foram utilizadas 
como fontes de recrutamento o INA (situação de mobilidade especial) e a bolsa 
de emprego público (BEP), tendo sido estabelecidos onze acordos de cedência 
de interesse público (oito homens e três mulheres). 

Os restantes concursos externos, concluídos em 2014, permitiram admitir três 
colaboradores, dois homens e uma mulher. De salientar, que alguns dos proces‑
sos de seleção transitaram para 2015.

Todos os colaboradores e colaboradoras da INCM são maiores de 18 anos. Do 
total de colaboradores e colaboradoras, uma possui uma nacionalidade diferente 
da portuguesa.

Idade Menos de 30 30 a 50 Mais de 50 INCM

Categorias Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher

Técnicos 3 21 41 2 4 71

Produção e vendas 4 156 115 43 21 339

Administrativos e apoio 1 37 70 26 23 157

Chefia 29 21 25 9 84

Total 5 3 243 247 96 57 651

A manutenção dos contratos de trabalho e o acesso às oportunidades de forma‑
ção (quadro 16) também têm presente o princípio da igualdade e não discrimina‑
ção entre homens e mulheres.

O gozo da licença de parentalidade pelo pai foi incentivado, através da distribui‑
ção de folheto com informação específica sobre os direitos dos pais, aquando do 
nascimento dos filhos.

Quadro 15 
Categorias profissionais
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Das 20 licenças parentais gozadas em 2014, mais 4 que em 2013, 10 foram soli‑
citadas por homens e outras 10 por mulheres.

Categorias 2014 2013 2012

Homens Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres

Técnicos 36 27 17 18 41 17

Produção e vendas 9 8 14 18 4 6

Administrativos e apoio 9 14 32 26 14 10

Chefia 24 20 10 14 14 30

Total 13 14 20 20 11 12

Com o propósito de zelar pelas melhores condições de segurança, higiene e saú‑
de nos locais de trabalho, a INCM possui um serviço de segurança e higiene no 
trabalho, que assenta a sua atividade na prevenção, seguindo os princípios ge‑
rais de prevenção regulamentados em legislação específica, sendo que o mesmo 
visa, essencialmente, assegurar as condições de trabalho que salvaguardem a 
segurança e a saúde física e mental dos trabalhadores. 

A grande aposta da área de segurança e saúde no trabalho é, sem dúvida, a pro‑
moção de uma cultura de segurança como garantia sólida de uma efetiva redu‑
ção dos acidentes de trabalho e ou doenças profissionais.

Existe ainda uma Comissão de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (CHST), 
que é composta por seis elementos, três dos quais são representantes dos tra‑
balhadores eleitos por estes e os três restantes são nomeados pela empresa a 
representar, tendo reunido em 2014, quatro vezes.

Em 2014, a empresa prosseguiu também o cumprimento dos seus compromis‑
sos no que concerne à igualdade de género, tendo distribuído a todos os tra‑
balhadores/as, um exemplar do Plano de Igualdade de Género, para vigorar no 
biénio 2014‑2016.

Destaque merece a disponibilização de endereço eletrónico específico e exclusi‑
vo, disponível na intranet, através do qual os trabalhadores podem levantar ques‑
tões relativas ao tema, solicitar informações ou mesmo denunciar casos em que 
o princípio de igualdade de género não esteja a ser respeitado.

Gestão do capital humano

A INCM pauta‑se pelas melhores práticas de gestão de recursos humanos asse‑
gurada pela certificação de acordo com o referencial NP 4427:2004.

Quadro 16 
Média de horas de formação por 
género e função
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A totalidade dos colaboradores encontra‑se abrangida pelo acordo de empresa 
(AE) celebrado entre a INCM e as organizações sindicais representativas, sendo 
os benefícios concedidos pela empresa aplicáveis a todos de igual forma.

A evolução de categoria nas carreiras profissionais, com patamares e condi‑
ções de progressão estabelecidas, foi legalmente suspensa por força do Lei do 
Orçamento de Estado, sendo, no entanto, mantidas as avaliações, com as periodi‑
cidades estabelecidas e definidas no AE. 

Na verdade, no 2.º semestre de 2014 teve início o desenvolvimento de um novo 
projeto, que visou a construção de um modelo de gestão de desempenho para 
ser implementado em 2015. O referido modelo vai permitir alinhar a estratégia 
definida pela empresa para cada ano e o desempenho dos colaboradores e cola‑
boradoras. O modelo avaliará o cumprimento de objetivos e competências, per‑
mitindo uma articulação mais eficaz entre os objetivos estratégicos e o desem‑
penho de cada colaborador e colaboradora. Este novo modelo é um instrumento 
fundamental na gestão de recursos humanos, permitindo avaliar resultados e 
reorientar estratégias de desenvolvimento. 

Em finais de 2014 entrou também em vigor um prémio de incentivo à assidui‑
dade, como forma de discriminar, de forma positiva, aqueles que se distinguem 
nessa vertente. A atribuição obedece a regras constantes de regulamento pró‑
prio, sendo 13 os trabalhadores que, em cada mês, são abrangidos, num cômputo 
de 156 por ano.

A INCM possui ainda Serviços Sociais próprios, os quais disponibilizam um con‑
junto de benefícios e regalias aos trabalhadores/as.

Neste contexto, a vertente da responsabilidade social foi uma constante no de‑
senvolvimento da atividade da empresa, o que redundou no estabelecimento de 
parcerias com a comunidade envolvente, como é disso exemplo a participação 
na campanha de angariação de fraldas pelos alunos da Escola Secundária Filipa 
de Lencastre, no projeto Filipa Solidário.

Com o objetivo de desenvolver um programa consistente de voluntariado empre‑
sarial e de partilha de informação sobre o «estado da arte», a INCM associou‑se 
ao GRACE — Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial.

Internamente, outras iniciativas refletiram a preocupação da empresa com os 
níveis de satisfação e bem‑estar dos seus trabalhadores como seja a oferta, pela 
primeira vez, do Kit Bebé, pelo nascimento de filho, entregue em cerimónia pre‑
sidida pela administração, o que demonstra o comprometimento da gestão de 
topo. 
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De referir, igualmente, as políticas de conciliação da vida familiar e profissional, 
tendo a INCM passado a dispensar os trabalhadores no 2.º período de trabalho 
do dia de aniversário dos descendentes até aos 18 anos, independentemente do 
seu regime de horário de trabalho. 

Em 2014, os programas OTL, de ocupação de tempos livres dos descendentes 
dos trabalhadores mantiveram elevados níveis de participação, decorrentes das 
apelativas atividade lúdicas e educativas, a par das condições de segurança ofe‑
recidas e do encargo reduzido que a frequência do programa acarretou para os 
pais.

A preocupação com a saúde dos trabalhadores levou ao desenvolvimento da 
área preventiva do subsistema de saúde, através da realização de campanhas de 
vacinação e de rastreios, como é exemplo o rastreio de doenças pulmonares, efe‑
tuado em parceria com o Centro de Diagnóstico Pneumológico de Lisboa, bem 
como da educação para a saúde, incentivando hábitos de vida saudável.

Os dois refeitórios da empresa, cujas ementas dispõem de um prato vegetariano 
por dia, serviram em 2014, num total de 139 580 refeições.

Todas estas políticas resultam na elevada retenção dos colaboradores: mais de 
70 % dos colaboradores e das colaboradoras estão na INCM há mais de 15 anos 
e 90 % há mais de 10 anos.

Diálogo com os colaboradores 

Parte interessada Canais de diálogo

Colaboradores Comissão de trabalhadores e delegados 
sindicais

Acordo de empresa

Documentos institucionais (1)

Inquérito ao clima organizacional (2)

Canais de sugestão (1)

Conferências telefónicas (1)

Revista Matriz (3)

Relatórios (3)

Canal de participação de práticas indevidas (1)

Intranet (1)

Facebook (1)

Avaliação de desempenho e feedback (1)

(1) Disponíveis em permanência.
(2) De periodicidade anual.
(3) De periodicidade bimestral.

Quadro 17 
Canais de diálogo 
com os colaboradores
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Criação de valor para os clientes

Grupo Países Portugal UE Resto da 
Europa

Africa América Asia Oceânia Resto do 
Mundo

Total 2013 2012

Moeda e prod Metálicos 3 224 204 18 2 16 6 0 3 3 473 2 791 2 934

Organizações púb. e privadas 293 35 2 2 2 334 288 288

Particulares 2 931 169 16 2 14 4 3 3 139 2 503 2 646

Gráfica 29 532 8 6 14 1 29 561 29 958 25 714

Organizações púb. e privadas 8 333 6 1 10 1 8 351 27 482 23 051

Particulares 21 199 2 5 4 21 210 2 476 2 663

Pub. Oficiais 1 995 10 3 2 7 2 017 2 134 2 221

Organizações púb. e privadas 1 783 9 1 1 7 1 801 1 871 2 066

Particulares 212 1 2 1 216 263 155

Editorial 1 193 17 4 4 5 1 223 1 059 607

Organizações púb. e privadas 258 10 1 269 248 146

Particulares 935 7 4 4 4 954 811 461

Contrastarias 9 351 0 0 0 0 0 0 0 9 351 9 417 10 186

Organizações púb. e privadas 9 351 9 351 9 417 10 186

Serviços e Produtos — DMK 40 0 1 1 0 0 0 0 42 77

Organizações púb. e privadas 8 1 9 13

Particulares 32 1 33 64

Nota. — Exclui clientes ocasionais.

Diálogo com os clientes 

Parte interessada Canais de diálogo

Clientes Rede de lojas (1)

Balcões das contrastarias (2)

Gestores de produto e de clientes, através de 
contacto direto, telefone ou e‑mail (6)

Call center (3)

Comunicação de produto nos media(5)

Questionários de satisfação (4)

Estudos de qualidade do serviço (4)

Website www.incm.pt (6)

Facebook (6)

Consultas específicas (5)

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

Quadro 18 
Número de clientes

Quadro 19 
Canais de diálogo com clientes
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Satisfação dos clientes 

O índice de satisfação foi calculado segundo a metodologia ECSI — European 
Consumer Satisfaction Index, utilizando a escala de 1 a 10 pontos.

De realçar o valor alcançado no ano de 2014, 8 pontos, confirmando a tendência 
crescente desde 2012.

Grupo de Clientes 2014 2013 2012

Moeda e Produtos Metálicos

Clientes particulares nacionais 8,3 8,5 8,0

Clientes empresas nacionais 8,0 8,1 7,9

Clientes de Selos Brancos 9,1 8,8 7,4

Clientes particulares estrangeiros 8,5 8,8 8,0

Clientes empresas estrangeiras 7,4 8,5 7,8

Moeda Global 8,3 8,5 8,0

Produtos Gráficos 8,2 8,2 7,8

Livros INCM

Clientes particulares nacionais 8,2 7,8 7,8

Clientes particulares estrangeiro 8,8

Clientes empresas nacionais 7,6 8,4 8,1

Clientes empresas estrangeiro 9,0

Livros Global 8,0 8,0 7,8

Publicações Oficiais

Clientes de Anúncios 7,9 7,4 7,2

Clientes de Assinaturas DRE 8,0 7,7 7,6

Publicações Oficiais Global 7,9 7,5 7,4

Contrastarias

Clientes da Contrastaria do Porto 6,9 6,2 6,6

Clientes da Contrastaria de Lisboa 7,7 7,9 7,4

Contrastarias 7,1 6,5 6,8

Laboratório

Clientes Internos 8,8 7,2 7,3

Clientes Externos 7,6 7,2

Laboratório DEL 8,5 7,2 7,3

Global INCM 8,0 7,8 7,7

Criação de valor para os fornecedores
Em milhares de euros

2014 % 2013 % 2012 %

Mercado nacional 20 072 54 20 125 55 22 601 57

Mercado intracomunitário 15 506 41 15 523 43 14 743 37

Outros mercados 1 815 5 830 2 2 007 5

Total 37 393 100 36 478 100 39 351 100

Quadro 20  
Índice de satisfação dos clientes

Quadro 21 
Compras por origem 
dos fornecedores
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Não obstante vários concursos lançados em 2014 conterem cláusulas específicas 
sobre a salvaguarda dos direitos humanos, não foram, contudo, auditados forne‑
cedores relativamente a este tema.

Apesar de a INCM não ser cliente exclusiva dos seus fornecedores, existe um 
conjunto significativo de pessoas e colaboradores de empresas fornecedoras que 
trabalha em exclusivo para a INCM.

Edifícios

Serviços Casa da 
Moeda

Imprensa 
Nacional

Contrastaria 
do Porto

Contrastaria 
 de Gondomar

Total 2013 2012

Serviço de limpeza(*) 21 19 1 1 46 51 46

Serviço de vigilância 11 9 4 1 25 29 31

Serviço de refeitório 12 8 20 21 21

Serviço nos postos 
clínicos

7 4 11 2 3

Serviço trabalho 
temporário

13 2 15 2 4

Total 64 42 5 2 113 105 105

(*) No total estão incluidos mais quatro colaboradores que trabalham no armazém de Sacavém, na 
loja do Porto e na loja de Coimbra.

Diálogo com os fornecedores 

Parte interessada Canais de diálogo

Fornecedores Compradores da Direção de Compras, através 
de contacto direto, telefone ou e‑mail(2)

Consultas específicas (1)

Formulários de avaliação de fornecedores (3)

Requisitantes internos, através de contacto 
direto, telefone ou e‑mail (1)

Laboratórios da INCM, através de contacto 
direto, telefone ou e‑mail (1)

Área de recursos humanos (fornecedores de 
serviços de formação e saúde), através de 
contacto direto, telefone ou e‑mail (1)

Linha de atendimento a fornecedores para 
assuntos de faturação e pagamento (4)

Website www.incm.pt (2)

Plataforma eletrónica de compras — Vortal (2)

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

Quadro 22 
Número de pessoas a trabalhar 
exclusivamente para a INCM,  
em 31 de dezembro de 2014

Quadro 23 
Canais de diálogo com 
fornecedores
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Criação de valor para a comunidade

A INCM tem um papel ativo na divulgação cultural junto da sociedade portugue‑
sa através da atividade da empresa, com especial incidência para:

› Edição de obras literárias de relevante interesse cultural;

› Divulgação de efemérides históricas e personalidades da cultura portuguesa 
através da emissão de moedas e medalhas comemorativas;

› Colaboração e estabelecimento de parcerias com universidades e outras 
entidades;

› Disponibilização ao público do arquivo histórico e museológico da empresa.

A INCM entende que o seu papel de promotor da língua e da cultura portugue‑
sas se deve estender para além das suas atividades de caráter económico, deven‑
do, por isso, complementarmente intervir socialmente na promoção de várias 
ações de divulgação cultural e de apoio à cultura portuguesa.

unid: mil euros

Apoios em 2014

Monetário Em espécie Total por 
natureza

2013 2012

Educação 2,2 2,2 80,5 126,1

Cultura 0,9 2,0 2,9 20,6 62,5

Saúde 0,4 0,4 2,6 4,7

Bem‑estar social 0,1 0,2 0,3 0,7 0,7

Comunidade local 18,6 18,6 29,6 29,6

Total por forma 19,9 4,4 24,3 134,1 223,5

Nota. — Os contributos em espécie são livros (maioritariamente) e produtos gráficos.

Neste âmbito, realizou‑se em 2014 um conjunto de iniciativas, das quais 
destacamos:

› Apetrechamento de bibliotecas públicas com livros da INCM;

› Continuação do apoio às causas promovidas pela associação Cais através da 
oferta de cartões de vendedor;

› Apoio ao Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da INCM;

Quadro 24 
Apoios financeiros prestados  
a causas
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› Desenvolvimento de iniciativas culturais para a comunidade no espaço físico 
da biblioteca da Imprensa Nacional, desenvolvidas no âmbito de comemorações 
ou em parceria com organismos públicos, como leituras encenadas ou leituras de 
trechos de obras pelos seus autores;

› Participação no Lisboa Open House com a abertura à comunidade dos edifícios 
da Imprensa Nacional e da Casa da Moeda.

Diálogo com a comunidade 

Parte interessada Canais de diálogo

Comunidade Apoio em iniciativas (1)

Participação em grupos de trabalho (1)

Biblioteca (2)

Website www.incm.pt (3)

Facebook (3)

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

Contribuição para a inclusão social

Os estágios profissionais representam uma forma de integração na vida ativa e a 
empresa tem sido palco da realização de estágios integrados no programa inter‑
no de estágios da empresa. Em 2014 decorreram cinco estágios, sendo que três 
estagiários eram do género masculino e dois do género feminino. De salientar 
que um dos estágios, no seu final, converteu‑se numa contratação a termo.

Responsabilidade ambiental

Para análise do seu desempenho ambiental e monitorização dos aspetos ambien‑
tais mais significativos, a INCM estabelece indicadores ambientais que inclui, 
anualmente, no relatório ambiental, que se encontra elaborado de acordo com a 
Global Reporting Initiative. Para uma análise detalhada, por edifício da INCM, 
poderá ser consultado o Relatório Ambiental de 2014 que estará disponível em 
www.incm.pt.

A promoção da proteção ambiental

O envolvimento e intervenção da política ambiental da INCM verifica‑se a vários 
níveis, como seja, no âmbito do projeto printing (mediante a substituição de equi‑
pamentos), na melhoria da climatização, na colocação de contadores setoriais, na 

Quadro 25 
Canais de diálogo  
com a comunidade
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melhoria da gestão dos recursos naturais, mediante a monitorização dos consu‑
mos, bem como em ações de sensibilização aos trabalhadores.

A INCM tem vindo, ao longo dos anos, a promover várias ações de proteção 
ambiental de modo a influenciar toda a cadeia de valor, interna e externa, o que 
se traduz, por exemplo, na sua preocupação em selecionar fornecedores que tam‑
bém se preocupem com os aspetos ambientais.

Energia

O consumo de energia é um dos principais elementos com um custo relevante, e 
com um elevado impacto a nível ambiental, na atividade da INCM.

A principal forma de energia utilizada pela INCM é a eletricidade, que representa 
cerca 91 % da energia total consumida, seguida pelo consumo de gás natural utili‑
zado unicamente nos edifícios da Casa da Moeda e Imprensa Nacional.
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O consumo energético, na INCM, no ano de 2014 foi de 25 243 GJ correspon‑
dente a uma redução no consumo de 7 % relativamente ao de 2013.

Figura 5 
Repartição do consumo 
energético (GJ) em 2014
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A INCM ao longo do ano de 2014 continuou, assim, a colocar em prática as 
orientações definidas em 2013 onde se incluem, nomeadamente, a substituição 
de equipamentos com R22, a substituição de luminárias, e a utilização de ví‑
deo‑conferências de forma a otimizar as deslocações.

Água

Durante o ano de 2014 a INCM, nas suas diversas instalações, consumiu um total 
de água potável de 23 819 m3.

Este valor representa, contudo, e apesar dos esforços efetuados tendo em vista a 
redução do consumo deste bem essencial, um aumento de 2 % relativamente ao 
consumo de igual período. 

Constata‑se, no entanto, que este aumento se verificou de uma forma mais notó‑
ria na loja sita na Rua de Filipa de Vilhena, em virtude de se terem realizado, no 
início de 2014, obras de renovação.

De referir que a água consumida nas instalações da INCM provém, integralmen‑
te do abastecimento público, sendo mais significativo nos edifícios da Casa da 
Moeda e Imprensa Nacional, locais onde existem refeitórios e balneários.

Importa salientar, a este respeito, que os consumos de água nos refeitórios, ron‑
dam 29 % do consumo total de ambos os edifícios. 

Figura 6 
Evolução do consumo energético
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No que diz respeito ao consumo médio de água por trabalhador, registou‑se 
igualmente um aumento, relativamente ao ano de 2013, contudo é de mencionar, 
que neste consumo encontram‑se incluídos os consumos de água efetuados por 
trabalhadores temporários na INCM, estagiários, empresa de segurança, limpe‑
za, catering, assim como os elementos da polícia de segurança pública que se 
encontram ao serviço nas instalações da INCM. 

Consciente da importância da água, dado ser um recurso escasso no nosso pla‑
neta, a INCM definiu para 2015 a implementação de várias ações tendo em vista 
a redução efetiva do consumo de água. 

Efluentes gasosos

A INCM, cumprindo com as obrigações legais a que se encontra obrigada, mo‑
nitoriza todos os anos, nos edifícios da Casa da Moeda e da Imprensa Nacional, 
os afluentes gasosos, nos termos e para os efeitos do n.º 4 do artigo 23.º do 
Decreto‑Lei n.º 78/2004, de 3 de abril.

Figura 7 
Consumo de água total da INCM (m3)

Figura 8 
Consumo de água por 
trabalhador (m3/trabalhador)
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Para o efeito, elabora relatórios que são posteriormente submetidos à Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
(CCDR‑LVT). 

Resíduos

Durante o ano de 2014, do total de resíduos identificados e enviados para des‑
tino final adequado, constata‑se que cerca de 96 % foram objeto de valorização. 
Salienta‑se que neste valor se inclui os resíduos provenientes de metal amoedado.

Toneladas

Resíduos produzidos por tipo 2012 2013 2014(*)

Resíduos urbanos 6 24 40

Papel e cartão 290 153 260

Resíduos perigosos 40 32 20

Outros resíduos 56 68 16

Madeira 38 28 29

Metais 1 253 1 254 1 081

Plásticos 43 26 23

Pilhas e REE 9 5 1

Tintas e solventes 19 27 33

Total 1 754 1 617 1 503

(*) Os valores de 2014 são provisórios.

Da análise da figura 9 constata‑se que os resíduos mais expressivos dizem res‑
peito aos metais. Destes, 72 % correspondem a metal amoedado proveniente das 
instalações de Alcochete e 17 % a papel e cartão.
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Quadro 26 
Produção de resíduos por tipo

Figura 9 
Resíduos produzidos por tipo 
(toneladas)
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Total de custos e investimentos com proteção ambiental

A INCM, durante o ano de 2014, efetuou várias ações sempre com o objetivo da 
proteção ambiental. 

Euros

Custos e investimentos 2012 2013 2014

Gestão de resíduos 28 680 28 089 22 397

Trabalhos especializados 14 126 29 662 86 146

Total 42 806 57 751 108 543(*)

(*) Inclui investimentos da redução energética. 

Euros

2012 2013 2014

Proveitos totais 41 095 56 978 45 312

Os resultados referidos no quadro 28 resultam da faturação proveniente da va‑
lorização de resíduos, não se encontrando incluída a venda de metal amoedado.

Responsabilidade económica

Criação de valor para o acionista

A criação de valor para o acionista é um dos principais objetivos perseguidos 
pela empresa. O valor criado para o acionista em 2014 surge retratado nos pon‑
tos n.º 9 e seguintes deste relatório, todavia, é preocupação da empresa acautelar 
a manutenção da criação de valor a longo prazo. Neste processo as boas práticas 
em matéria de sustentabilidade assumem a máxima importância para garantir 
que a INCM mantém a confiança de todos os seus stakeholders, necessária para 

Figura 10  
Destino final dos resíduos 
(toneladas)

Quadro 27 
Custos e investimentos no âmbito 
da proteção ambiental

Quadro 28 
Benefícios associados ao sistema
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a continuação da criação, para a empresa, para as suas partes interessadas e, 
consequentemente, para o acionista.

Diálogo com o acionista 

Parte interessada Canais de diálogo permanentes

Acionista Assembleia geral

Relatórios trimestrais e anuais

Reuniões

Website www.incm.pt 

Consultas específicas

Plataforma Sistema de Recolha de Informação 
Económica e Financeira — SIRIEF

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

Cumprimento das recomendações

Em 2014, a INCM viu aprovado um novo modelo de governo. Este modelo está de 
acordo com o atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial (Decreto‑Lei 
n.º 133/2013, de 3 de outubro) e encontra‑se detalhado nos pontos 6.4 e 6.5 deste 
relatório, dando cumprimento às recomendações emitidas neste âmbito.

Conselho de administração que finalizou mandato em julho de 2014

Dr. António Manuel da Silva Osório

Presidente do conselho de administração.

Licenciou‑se em Economia pela Faculdade de Economia do Porto (FEP), onde 
mais tarde obteve o grau de mestre tendo como arguente o Prof. Doutor Aníbal 
Santos, que foi, depois, seu orientador da tese de doutoramento.

Na FEP foi diretor executivo do primeiro centro de prestação de serviços ao ex‑
terior (CETE — Centro de Economia do Trabalho e da Empresa), além de vários 
cargos de gestão na estrutura da mesma.

Quadro 29 
Canais de diálogo com o acionista

6.9. Avaliação do 
Governo Societário

6.10. Anexos

6.10.1. Curricula 
dos membros do conselho 
de administração
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Na área docente trabalhou igualmente na Universidade Católica, na 
Universidade Lusíada, no Instituto de Estudos Superiores Financeiros e Fiscais e 
na Universidade Autónoma de Lisboa.

Foi consultor de várias empresas durante a sua atividade académica.

Também foi deputado à Assembleia da República na década de 80 e chefe de ga‑
binete quer do Ministro da Economia, quer do Secretário de Estado do Tesouro e 
Finanças entre 1995 e 1999.

Depois disso, foi administrador do IFADAP e Vice‑Presidente do Instituto de 
Seguros de Portugal. Neste último cargo, exerceu funções de formação quer para 
todos os países da América Latina (no âmbito da ASSAL), quer para os países de 
expressão lusófona (ASSEL).

Dr.ª Maria Luísa Pinto Pacheco da Cruz Baganha

Vogal do conselho de administração.

Licenciada em Direito, vertente Jurídico‑Económicas na UI, pós‑graduada em 
Direito Fiscal na Universidade de Lisboa, Mestre em Estudos Europeus/Direito 
Comparado na Faculdade de Jurisprudência da Universidade de Urbino, Itália, 
doutoranda em Direito na Universidade Nova de Lisboa entre 2011 e 2012, dou‑
toranda em Administração Pública no Instituto Superior de Ciências Sociais e 
Políticas em 2012 e detentora do Curso Avançado de Gestão Pública no INA.

Pertence ao quadro da Direção‑Geral dos Impostos (atualmente AT) desde 1984, 
onde foi coordenadora na Direção de Serviços do IVA, assessora da subdiretora‑
‑geral do IVA e do subdirector‑geral de Gestão dos Impostos.

Foi assessora do Ministro da Segurança Social e do Trabalho no XV Governo 
Constitucional e do Ministro das Finanças no XVI Governo Constitucional.

Entre 2005 e 2007 foi chefe de divisão na Direção‑Geral dos Assuntos Europeus 
e Relações Internacionais do Ministério das Finanças e da Administração 
Pública.

Membro do grupo de trabalho «Fusão dos Serviços Sociais da Administração 
Pública», foi nomeada, em 2007, vice‑presidente dos Serviços Sociais da 
Administração Pública.
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Entre 2011 e 2012 foi vogal da Comissão Conjunta do Fundo Português de Apoio 
ao Investimento em Moçambique (SOFID) e membro do grupo de trabalho para 
aplicação do PREMAC.

É, também, membro e investigadora do CAPP — Centro de Administração e 
Políticas Públicas desde 2013.

Exerceu, ainda, as funções de chefe do Gabinete da Secretária de Estado da 
Igualdade, no XVIII Governo Constitucional e da Secretária de Estado do 
Tesouro e das Finanças no XIX Governo Constitucional.

Formadora do Tribunal de Contas e da Comissão Europeia, foi chefe de missão de 
diversas ações de formação na Roménia, Bulgária, Eslováquia, Turquia e Albânia 
sobre «Fraude — IVA», em projetos sob coordenação da Comissão Europeia 
(OLAF, DG‑ELARG e TAIEX).

Presidente do Comité para a Igualdade de Género na INCM.

Dr. Rodrigo Manuel Ferreira Brum

Vogal do conselho de administração.

Licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo Instituto Superior de 
Economia.

Foi administrador desde 1987 de diversas empresas públicas e privadas, em 
funções executivas e não executivas, com responsabilidade, nomeadamente por 
áreas financeiras e de gestão estratégica e global.

Desenvolveu atividade como consultor, nomeadamente para o Programa para 
o Desenvolvimento das Nações Unidas e foi assistente convidado do Instituto 
Superior de Economia e Gestão.

Exerceu funções de serviço público como chefe do gabinete para a Economia 
e Finanças do governo de Macau, secretário técnico para o programa opera‑
cional Algarve 21 e como administrador executivo da IPE, Estudos e Projetos 
Internacionais, S. A., da API Capital, Sociedade de Capital de Risco, S. A., e API 
Parques, Gestão de Parques Empresariais, S. A., e diretor geral e presidente do 
conselho de gerência da SPIC, Sociedade do Parque Industrial da Concórdia, L.da
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Conselho de administração que iniciou mandato em julho de 2014

Dr. Rui Carp

Presidente do conselho de administração.

Economista (ISEG), quadro superior do Ministério das Finanças (MF), para onde 
entrou em 1976 para o Gabinete de Estudos e Planeamento.

Vogal do conselho diretivo do Instituto de Seguros de Portugal (ISP), desde ju‑
lho de 2002 até setembro de 2012, com os pelouros administrativo e financeiro. 
Nesse cargo, chefiou a delegação portuguesa às sessões do Comité de Seguros 
e Fundos de Pensões da OCDE; representou aquela autoridade de supervisão 
no Conselho Nacional de Supervisão de Auditoria desde a sua criação (2008), 
tendo a ele presidido em 2011; representou também o ISP no conselho consultivo 
da CMVM (2011 e 2012).

Como assessor principal da DGAERI do MF (1996‑2002), integrou a task force 
de acompanhamento técnico da presidência portuguesa do ECOFIN (2000) e 
a Estrutura de Coordenação para a Reforma da Despesa Pública (ECORDEP).

Administrador (Conselho Executivo) da FLAD, entre abril de 1990 e agosto de 
1996, com os pelouros financeiro e de investimentos.

Diretor‑geral da Contabilidade Pública entre março de 1984 e 1986.

Membro da Comissão de Reforma do Tribunal de Contas (1983 e 1984).

Adjunto do presidente do Conselho Nacional do Plano (1981‑1984) onde coorde‑
nou os Serviços Técnicos.

Integrou (1978‑1979) as delegações portuguesas em sessões da UNCTAD ou do 
Fundo Comum dos Produtos de Base.

Adjunto do Secretário de Estado das Finanças, António Sousa Franco no 1.º 
semestre de 1976.

Técnico auxiliar economista na Associação Industrial Portuguesa (1973‑1974).

Foi presidente eleito do colégio da especialidade de Economia Política da Ordem 
dos Economistas desde a sua instalação, em dois mandatos.

Coordenador científico do curso de pós‑graduação em Contabilidade Pública, 
Finanças e Gestão Orçamental do Instituto para o Desenvolvimento de Estudos 
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Financeiros e Empresariais (IDEFE) do ISEG, foi assistente convidado nas disci‑
plinas de Finanças Públicas no ISEG desde 1977‑1978, passando a regente em 
1979. Passou, no ISEG, a professor associado convidado desde 1990 (relator do 
conselho científico, Prof. Francisco Pereira de Moura). Orientou teses de mestra‑
do ou pertenceu a júris de mestrado (no ISEG, no ISCSP e no ISCTE).

Foi, nas décadas de 80 e 90, professor responsável da disciplina de Política 
Económica na Universidade Católica Portuguesa e disciplinas de pós‑gradua‑
ções. Foi coresponsável (com Xavier de Basto) da disciplina de Política Fiscal e 
Financeira Comunitária no curso de pós‑licenciatura em Estudos Europeus da 
Faculdade de Direito de Coimbra, entre 1983 e 1985.

Foi, entre 1983 e 2007, preletor em vários cursos do INA, designadamente no 
curso de Gestão Orçamental das Empresas Públicas (de que foi o coordenador), 
realizado em maio de 1983, no curso de Estudos Avançados em Gestão Pública 
(GEAGP 2), integrando o conselho científico‑pedagógico, no curso FORGEP 
(Oeiras e Faro).

Foi também preletor ou conferencista no Instituto de Defesa Nacional, no 
Instituto de Altos Estudos Militares, na Faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa, na Universidade Católica do Porto, no Tribunal de Contas, no 
ISCSP e na Direção‑Geral do Tesouro.

Foi deputado na Assembleia da República (eleito pelo círculo de Lisboa em 1985, 
1987 e 1991), tendo sido relator nas Comissões de Economia e Finanças e dos 
Assuntos Europeus (seu vice‑presidente entre 1991 e 1992), e como delegado 
português nas Assembleias Parlamentares da Organização e Cooperação de 
Segurança Europeia (OSCE e antes CSCE), foi eleito presidente da sua Comissão 
para os assuntos económicos e científicos.

Secretário de Estado do Orçamento (com a função pública) entre outubro de 
1985 e janeiro de 1990. Subsecretário de Estado do Orçamento (com os assuntos 
fiscais) em 1980, no Governo Sá Carneiro.

Presidente da AG do Instituto de Estudos Culturais e Sociais de Cascais 
(presidido pelo Prof. Tengarrinha) 2002‑2014.

Fundador da Liga dos Amigos do Museu Militar e primeiro presidente do 
conselho fiscal (2007).

Membro vitalício do conselho supremo da Sociedade Histórica da Independência 
de Portugal.
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Sócio da Associação Fiscal Portuguesa, da American Economic Association, da 
Royal Economic Society, entre outras instituições privadas.

Membro do conselho científico da Revista de Finanças Públicas e Direito Fiscal.

Membro da direção do Circulo Voltaire, em 2004‑2008.

Dr. Rodrigo Lucena

Vogal do conselho de administração

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

Foi vogal do conselho diretivo do Instituto de Seguros de Portugal de 2000 a 
2012.

Chefe de Gabinete do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, em 1999 
e 2000.

Foi quadro do Grupo Pão de Açúcar/Auchan, entre 1990 e 2000, onde desem‑
penhou, entre outras, as funções de diretor‑geral da cadeia Pão de Açúcar Extra 
(lojas de conveniência) de gerente da Multicenco (gestão de centros comerciais), 
de diretor‑geral da Supa‑Guiné e de diretor do Gabinete de Apoio às Relações 
Internacionais.

De 1986 a 1990, foi conselheiro das Pescas na Representação Permanente de 
Portugal em Bruxelas e, durante os anos 1985 e 1986, foi subdiretor‑geral das 
Pescas.

Adjunto do Secretário de Estado das Pescas em 1985.

Jurista nos Serviços de Planeamento e Coordenação de Empreendimentos, em 
Macau, de 1982 a 1984.

Assessor jurídico do Secretário de Estado das Pescas, em 1981 e 1982.

Assessor jurídico do Secretário de Estado do Comércio e Indústria Agrícolas, em 
1979 e 1980.

Chefe de Gabinete do Secretário de Estado da Estruturação Agrária, em 1978 e 
1979.
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Consultor jurídico na auditoria jurídica do Ministério da Agricultura e Pescas, 
em 1977 e 1978.

Eng.º Gonçalo Caseiro

Vogal 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.

Senior expert responsável por estudo relacionado com a utilização positiva de 
TIC nas compras governamentais, no âmbito do programa Diálogos Setoriais 
Europa Brasil (2014).

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).

Tese final de licenciatura sob o tema «Ferramentas de arquiteturas de sistemas 
de informação», com o Professor José Tribolet.

Bolseiro em diversos projetos empresariais desenvolvidos no Instituto Superior 
Técnico (2001‑2003).

Orador convidado em diversos eventos nacionais e internacionais.

Presidente da comissão técnica CTA‑030, criada pelo Instituto Português da 
Qualidade para a normalização do processo de negócio de procurement.

Membro do conselho geral da APDSI — Associação Portuguesa para o 
Desenvolvimento da Sociedade da Informação.
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6.10.2. Declarações 
dos membros do CA sobre 
participações patrimoniais 
e relacionamentos 
suscetíveis de gerar 
conflito de interesses
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6.10.3. Regras 
estabelecidas para 
delegação de competências 
(norma interna)
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6.10.4. Declarações 
de abstenção em 
decisões que envolvam 
o interesse próprio
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Cumprimento das orientações legais Cumprimento Quantificação Justificação

S N NA

Objetivos de gestão:    

Racionalização da estrutura e de 
processos visando aumento de 
eficiência e eficácia

x Ponto 7.1 do 
presente relatório

Assegurar a rentabilidade do capital 
entregue

x

Aumentar a remuneração do capital 
acionista

x

Aprofundar a estratégia de negócio x

Apresentar proposta de alteração dos 
Estatutos da sociedade

x

Gestão do risco financeiro   TMF=0 % Ponto 7.2 do 
presente relatórioLimites de crescimento do 

endividamento
  ‑ 100 %

Evolução do PMP a fornecedores   ‑ 6 dias Ponto 7.3 do 
presente relatórioAtrasos nos pagamentos (Arrears)   V. quadro no 

ponto 7.3 

Recomendações do acionista na 
aprovação de contas

 x Ponto 7.4 do 
presente relatório

Remunerações:     

Não atribuição de prémios de 
gestão, nos termos artigo 41.º da Lei 
n.º 83‑C/2013

x   Ponto 7.5 do 
presente relatório

Órgãos sociais — reduções 
remunerações vigentes em 2014

x   € 32 998,78

Auditor Externo — redução 
remuneratória nos termos do 
artigo 73.º da Lei n.º 83‑C/2013

x

Restantes trabalhadores — reduções 
remunerações vigentes em 2014

x   € 579 553,70

Restantes trabalhadores — proibição 
de valorizações remuneratórias, 
nos termos do artigo 39.º da Lei 
n.º 83‑C/2013

x   

Artigo 32.º do EGP     

Utilização de cartões de crédito x Ponto 7.6 do 
presente relatórioReembolso de despesas de 

representação pessoal
x

Contratação pública     

Aplicação das normas de contratação 
pública

x   Ponto 7.7 do 
presente relatório

Normas de contratação pública pelas 
participadas

 x

Contratos submetidos a visto prévio 
do TC

x  x Zero contratos 
submetidos

Auditorias do Tribunal de Contas     

Quadro 30 
Cumprimento das orientações 
legais

7. Cumprimento das orientações legais
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Cumprimento das orientações legais Cumprimento Quantificação Justificação

S N NA

Auditoria ao passaporte eletrónico 
português

x Ponto 7.11 do 
presente relatório

Parque automóvel    Ponto 7.8 do 
presente relatórioNúmero de viaturas x ‑4 %

Gastos com viaturas x ‑20 %

Gastos operacionais das empresas 
públicas (artigo 61.º da Lei 
n.º 83‑C/2013)

x* (*)Com exceção 
das rubricas 
«ajudas de custo» 
e «deslocações/
estadas»

Ponto 7.9 do 
presente relatório

Redução de trabalhadores (artigo 60.º 
da Lei n.º 83‑C/2013)

x     

Número de trabalhadores x   ‑2 % Ponto 7.9 do 
presente relatórioNúmero de cargos dirigentes x   ‑6 %

Princípio da Unidade de Tesouraria 
(artigo 123.º da Lei n.º 83‑C/2013)

   Ponto 7.10 do 
presente relatório

Disponibilidades centralizadas no 
IGCP

x 100 %

Juros auferidos em incumprimento da 
UTE e entregues em receita do Estado

x € 420 611,81 
entregues em 
12 de dezembro 
de 2014

A INCM superou todos os objetivos contratualizados no contrato de gestão, cuja 
celebração se encontra prevista no Estatuto do Gestor Público. No quadro se‑
guinte é demonstrado o grau de execução de cada objetivo, bem como a sua 
respetiva avaliação:

Objetivo Meta Dez-14 Ponderação Avaliação (i) Grau de 
concretização

Racionalização da estrutura e de processos visando 
aumento de eficiência e eficácia:  (CMVCM + FSE 
+ CP)/VN, face a 2013

0,67 0,65 15,00 % 2 0,30

Assegurar a rentabilidade do capital entregue: EBIT/
Ativo Fixo Líquido, face a 2013

0,19 0,35 15,00 % 2 0,30

Aumentar a remuneração do capital acionista: 
Resultado Líquido/(Ativo Total — Disponibilidades), 
face a 2013

0,10 0,16 20,00 % 2 0,40

Aprofundar a estratégia de negócio: EBITDA/Volume 
de negócios, face a 2013

0,25 0,33 20,00 % 2 0,40

7.1. Objetivos de gestão

Quadro 31 
Objetivos definidos no contrato 
de Gestão para 2014
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Objetivo Meta Dez-14 Ponderação Avaliação (i) Grau de 
concretização

Apresentar proposta de alteração dos Estatutos da 
sociedade

2014 — Avaliação 
positiva (ii)

Cumprido 30,00 % 2 0,60

Grau de concretização Global: Objetivos Superados 2,00

(i) Não atinge: 1; Atinge: 2
(ii) O relatório de avaliação a elaborar pelo Conselho Fiscal deve expressar de forma evidente o grau de execução de cada um destes objetivos 
e se os mesmos atingem, não atingem ou superam o previsto

Para efeitos de avaliação, uma vez que não fazem parte da atividade corrente da INCM, foram corrigidas as seguintes situações:
1. Os resultados em cada um dos anos foram expurgados dos custos e proveitos associados à venda de metal amoedado (escudos), dado que 
se trata de operação extraordinária e não recorrente;
2. O ano de 2013 foi corrigido da reversão da imparidade das obrigações do BPN, dado que se tratou de uma operação extraordinária e não 
recorrente;
3. O ano de 2014 foi corrigido da reversão da imparidade da loja INCM no Brasil, dado que se tratou de uma operação extraordinária e não 
recorrente.

No quadro seguinte identifica‑se o grau de cumprimento das instruções do 
despacho n.º 101/2009‑SETF, de 30 de janeiro, e despacho n.º 155/2011‑MEF, de 
28 de abril. 

Anos 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Encargos financeiros (€) 386 226 385 066 1 224 883 479 849 259 346 21 752

Taxa média de financiamento ( %) 1,05 % 1,15 % 4,20 % 3,79 % 5,09 %

Em 2014 a INCM não requereu financiamento.

Passivo remunerado (€) 2013 2014 Var. absol. Var.  %

Financiamentos obtidos 0 0

Dos quais concedidos pela DGTF 0 0

Aumento de capital por dotação 0 0

Aumento de capital por conversão de créditos 0 0

Endividamento ajustado 0 0

PMP 2013 2014 Var. 2014/2013

Prazo (dias) 65 59 ‑6

7.2. Gestão do risco 
financeiro

Quadro 32 
Cumprimento das instruções 
do despacho n.º 101/09-SETF, 
de 30 de janeiro

7.3. Evolução do prazo 
médio de pagamentos 

Quadro 33 
Prazo médio de pagamentos 
a fornecedores nos termos 
da Resolução do conselho de 
ministros n.º 34/2008 com as 
alterações introduzidas pelo 
Despacho n.º 9870/2009 do 
Gabinete do Ministro das Finanças 
e da Administração Pública
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Divulgação dos atrasos nos pagamentos

De acordo com o Decreto‑Lei n.º 65‑A/2011, de 17 de maio, divulgam‑se no sítio 
da INCM os montantes em dívida a fornecedores no final de 2014, com prazos 
superiores a 90 dias:

Dívidas vencidas (€)
0-90 dias

Dívidas vencidas de acordo com o artigo 1.º do Decreto -Lei 
n.º 65-A/2011

90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias >360 dias

Aq. bens e serviços 356 847 32 018 62 735 4 010 4 029

Aq. capital 0 0 0 0 0

Total 356 847 32 018 62 735 4 010 4 029

Não existiram recomendações do acionista emitidas aquando da aprovação das 
contas do exercício de 2013.

Mesa da assembleia geral 

Mandato

Cargo Nome
Valor da senha 

fixado (€)

Remuneração anual 2014 (€)

(Início-fim)
Bruto

(1)

Reduções 
remuneratórias

(2)

Valor após 
reduções

(3)=(1)-(2)

2012‑2014 Presidente Maria Amália Freire de Almeida 575 575 69 506

2012‑2014 Vice‑presidente Ana Paula da Costa Ribeiro 380 380 45,60 334,40

2012‑2014 Secretário Catarina Charters de Amaral Homem 330 330 39,60 290,40

2014‑2016 Presidente Maria Amália Freire de Almeida 575 1 150 1 150

2014‑2016 Vice‑presidente Ana Paula da Costa Ribeiro 470 940 940

2014‑2016 Secretário Catarina Charters de Amaral Homem 375 750 750

Conselho de administração 

Mandato 
Cargo Nome

Designação OPRLO (1)

(Início-fim) Forma Data Entidade Pagadora 
(O/D)

2012‑2014 Presidente António Manuel Silva Osório Ata n.º 35 da AG 24 de setembro de 2012 INCM D

2012‑2014 Vogal Maria Luísa Pinto Pacheco da Cruz Baganha Ata n.º 35 da AG 24 de setembro de 2012 INCM D

2012‑2014 Vogal Rodrigo Manuel Ferreira Brum Ata n.º 35 da AG 24 de setembro de 2012 INCM D

Quadro 34 
Montantes em dívida 
a fornecedores

7.4. Recomendações 
do acionista emitidas 
aquando da aprovação 
das contas de 2013

7.5. Remunerações

Quadro 35 
Remunerações da Assembleia Geral

Quadro 36 
Remunerações e benefícios sociais 
do Conselho de Administração
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Mandato 
Cargo Nome

Designação OPRLO (1)

(Início-fim) Forma Data Entidade Pagadora 
(O/D)

2014‑2016 Presidente Rui Carlos Alvarez Carp Ata n.º 39 da AG 4 de julho de 2014 INCM D

2014‑2016 Vogal Rodrigo Fernandes Homem de Lucena Ata n.º 39 da AG 4 de julho de 2014 INCM D

2014‑2016 Vogal Gonçalo Nuno Mendes de Almeida Caseiro Ata n.º 39 da AG 4 de julho de 2014 INCM D

(1) OPRLO — opção pela remuneração do lugar de origem; O/D: origem/destino

Os membros dos dois conselhos de administração da INCM que exerceram 
funções em 2014, não desempenham quaisquer outras funções em acumulação.

Membro do CA

Remuneração anual ( € )

Variável
Fixa 
(2)

Outra
Redução Lei 
n.º 12A/2010

Outras 
reduções 
remuneratórias

Redução 
anos 
anteriores 
(1)

Bruta após 
reduções 
remuneratórias

António Manuel Silva Osório 41 768,49 33 306,93 3 570,51 4 219,65 67 285,26

Maria Luísa Pinto Pacheco da 
Cruz Baganha

29 964,32 25 093,93 2 678,62 2 780,73 49 598,90

Rodrigo Manuel Ferreira Brum 33 414,77 37 302,29 2 856,33 3 336,99 64 523,74

Rui Carlos Alvarez Carp 40 406,47 2 310,54 1 443,10 3 044,91 38 229

Rodrigo Fernandes Homem de 
Lucena

32 325,16 3 864,97 1 616,24 1 965,73 32 608,16

Gonçalo Nuno Mendes de 
Almeida Caseiro

32 325,16 3 864,97 1 616,24 1 965,73 32 608,16

(1) Referente a remunerações regularizadas no ano em referência pertencentes a anos anteriores
(2) Inclui a remuneração e despesas de representação.

Membro do CA

Beneficios Sociais(€)

Sub. refeição Regime de proteção social
Seguro 
de saúde

Seguro 
de vida

Outros

Valor/dia
Montante 
pago ano

Identificar Valor Identificar Valor

António Manuel Silva Osório CGA/ADSE 12 540,43

Maria Luísa Pinto Pacheco da Cruz 
Baganha

CGA/ADSE 10 303,32

Rodrigo Manuel Ferreira Brum RGSS 9 860,03

Rui Carlos Alvarez Carp CGA/ADSE 9 473,12

Rodrigo Fernandes Homem de Lucena RGSS 7 973,79

Gonçalo Nuno Mendes de Almeida 
Caseiro

RGSS 7 968,63

Quadro 37 
Remunerações anuais  
do Conselho de Administração

Quadro 38 
Benefícios Sociais do Conselho  
de Administração
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Membro do CA Gastos com comunicações móveis (€)

Plafond mensal definido Valor Anual Observações

António Osório 80 269,51

Maria Luísa Pacheco 80 337,64

Rodrigo Brum 80 177,33

Rui Carp 80 58,75

Gonçalo Caseiro 80 355,70

Rodrigo Lucena 80 38,60

Membro do CA

Encargos com viaturas
Viatura 
atribuída

Celebração 
de contrato

Valor de 
referência 
da viatura 
(€)

Modalidade 
(1)

Ano 
início

Ano 
termo

Valor
da renda 
mensal
(€)

Gasto 
anual com 
rendas
(€)

Número 
de prestações 
contratuais 
remanescentes

Rodrigo Brum
Rodrigo Lucena

S S 34 812,50 ALD 28 de 
junho de 
2010

28 de 
junho de 
2014

698,85 9 507,41 0

Maria Luísa Pacheco
Gonçalo Caseiro

S S 34 812,50 ALD 28 de 
junho de 
2010

28 de 
junho de 
2014

810,69 10 033,14 0

António Osório
Rui Carp

S S 34 218,63 ALD 7 de 
dezembro 
de 2012

6 de 
dezembro 
de 2016

690,84 8 933,64 24

Rodrigo Lucena S N 31 282,93 ALD 26 de 
dezembro 
de 2014

21 de 
dezembro 
de 2018

651,73 126,14 47

Notas:
Em 2014 ocorreu um prolongamento dos contratos que terminaram em 28 de junho de 2014, por mais seis meses.
Salienta‑se que as duas primeiras viaturas constantes do quadro já não fazem parte da frota automóvel em 2015, estando‑se a cumprir a 
autorização à exceção à regra concedida pelo despacho n.º 1772/14‑SET.
Os plafonds referentes ao aluguer das viaturas dos membros do conselho de administração, definidos pelo acionista em assembleia geral 
de 4 de julho de 2014, encontram‑se a ser cumpridos.
Os valores anuais incluem os prolongamentos e respetivos custos administrativos.

(1) Aquisição; ALD; leasing ou outra.

Membro do CA Plafond
mensal definido 

para combustível

Gastos anuais associados a viaturas ( € ) Observações

Combustível Portagens Outras 
Reparações

Seguro

António Osório 416 750,93 137,85 1.014,18 588,30

Maria Luísa Pacheco 333 614,87 271,30 582,90 338,30

Quadro 39  
Gastos com Comunicações Móveis

Quadro 40 
Encargos com viaturas

Quadro 41 
Gastos com viaturas
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Membro do CA Plafond
mensal definido 

para combustível

Gastos anuais associados a viaturas ( € ) Observações

Combustível Portagens Outras 
Reparações

Seguro

Rodrigo Brum 333 1.246,32 436,95 914,54 338,3

Rui Carp 416 1.025,35 517,95 454,26 588,30

Gonçalo Caseiro 333 1.152,06 665,95 1.987,02 405,96

Rodrigo Lucena 333 761,94 308,45 1.161,60 405,96

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

António Osório 361,90 193,29 187,64 742,83

Maria Luísa Pacheco 201,85 50,20 252,05

Rodrigo Brum 848,42 1 295,36 25,10 2 168,88

Rui Carp

Rodrigo Lucena

Gonçalo Caseiro 4131,93 631,64 625,46 5 389,03

Fiscal único 

Mandato

Cargo

Identificação 
SROC/ROC

Designação Remuneração
contratada

(€)

Número de 
mandatos 

exercidos na 
sociedade

Início-fim Nome Número Forma Data

2014‑2016 Efetivo António Maria Velez Belém 768 AG 4 de julho de 2014 1 280 + IVA 1

2014‑2016 Suplente António Joaquim Andrade 
Gonçalves

948 AG 4 de julho de 2014 1

 

Nome
Remuneração anual (€)

Bruta
Reduções 
remuneratórias

Valor 
após reduções

António Maria Velez Belém 15 360 + IVA 0 15 360 + IVA

Quadro 42 
Gastos com deslocações  
em serviço

Quadro 43 
Remuneração do Fiscal Único

Quadro 44 
Remuneração anual  
do Fiscal Único
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Restantes trabalhadores

A INCM cumpriu em 2014 a redução das remunerações dos trabalhadores, 
em conformidade com o artigo 33.º da Lei n.º 83‑C/2013, de 31 de dezembro 
(Orçamento do Estado para 2014).

Em 2014 na INCM não existia a possibilidade da utilização de cartões de crédito 
ou outros instrumentos de pagamento por parte dos gestores públicos ou quais‑
quer outros dirigentes.

No que concerne à aplicação das normas de contratação pública, a INCM está 
sujeita à aplicação do Código dos Contratos Públicos. A INCM dispõe de uma 
Norma de Aplicação Permanente (NAP), que regulamenta todas as aquisições 
de bens e serviços, alinhada com o Código de Contratos Públicos. A última atu‑
alização foi efetuada em novembro de 2014. Este tema encontra‑se desenvolvido 
no ponto 6.7 deste relatório.

A INCM aderiu ao Sistema Nacional de Compras Públicas (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 diver‑
sos acordos‑quadro disponibilizados pela ANCP (atual ESPAP), a empresa tem 
vindo a optar por recorrer a alguns para despoletar processos de aquisição em 
categorias transversais da sua atividade. 

As aquisições têm sido desenvolvidas de forma isolada ou em parceria com a 
Presidência do Conselho de Ministros (PCN), enquanto entidade agregadora de 
necessidades para potenciar o efeito de economia de escala.

Consoante a adequação à realidade da empresa e as experiências prévias no 
desenvolvimento de procedimentos de aquisição ao abrigo do SNCP é feita 
uma análise casuística sobre a possível utilização dos acordos‑quadro, sendo 
que atualmente a empresa tem ativo o acordo de fornecimento de combustíveis 
rodoviários, precisamente em parceria com as diversas entidades da PCM, o 
qual se tem revelado vantajoso.

No quadro do modelo de governação, tem vindo a empresa a adotar, no que diz 
respeito à gestão da frota automóvel, medidas que visam a aquisição de viatu‑
ras que se revelem economicamente mais favoráveis, e, por conseguinte, com 
redução de custos de renda mensal, e energeticamente mais eficientes, tendo, 
igualmente, revisto em baixa os modelos a serem substituídos, e internamente 
procedido a uma centralização de procedimentos de contratação e manutenção.

7.6. Artigo 32.º do 
Estatuto do Gestor Público

7.7. Contratação Pública

7.8. Sistema nacional de 
compras Públicas e parque 
de veículos do estado



RELATÓRIO DE gestão 2014    O valor da segurança página  97

Plano de redução de custos

A INCM é uma empresa industrial, onde parte significativa dos fornecimentos 
e serviços externos (FSE) está indexada à atividade e depende do nível de enco‑
mendas de clientes, a grande maioria objeto de contratos, que incluem níveis de 
serviço (SLA) em termos de quantidade e qualidade e que envolvem penaliza‑
ções no caso de não serem cumpridos nos termos contratualizados. 

Variação 
2014/2013

Variação 
2014/2010

PRC Meta 2014 2013 2012 2011 2010(*) Absoluta % Absoluta %
EBITDA 29 186 421 24 687 469 30 850 319 48 709 259 25 666 065 4 498 953 18 % 3 520 356 14 %
(1) CMVMC (m€) 21 086 715 15 957 017 20 746 563 27 983 241 17 480 870 5 129 698 32 % 3 605 845 21 %
(2) FSE 12 516 180 12 881 735 12 731 183 12 931 366 14 306 315 ‑365 555 ‑3 % ‑1 790 135 ‑13 %
Deslocações/estadas (a) 63 309 76 890 63 309 65 107 69 568 140 394 13 581 21 % ‑63 504 ‑45 %
Ajudas de custo 17 814 21 034 17 814 26 329 19 268 66 270 3 220 18 % ‑45 236 ‑68 %
Comunicações 195 846 162 125 195 846 449 050 608 720 619 375 ‑33 721 ‑17 % ‑457 250 ‑74 %
(3) Gastos com o 
pessoal (m€)

20 550 117 21 669 603 20 132 246 26 224 108 28 398 526 ‑1 119 485 ‑5 % ‑7 848 409 ‑28 %

(3.1) dos quais 
indemnizações

n. a. 133 048 38 939 166 452 184 016 1 351 684 94 109 242 % ‑1 218 635 ‑90 %

(4) Total gastos= 
(1)+(2)+(3)-(3.1)

54 019 965 50 469 416 53 443 540 66 954 699 58 834 028 3 550 549 7 % -4 814 063 -8 %

(5)Volume de negócios 
(m€)

83 995 005 75 899 695 79 944 690 118 944 962 82 870 114 8 095 310 11 % 1 124 891 1 %

Peso dos gastos  
no VN (%)

64 % 66 % 67 % 56 % 71 % --- --- --- ---

Número RH (b) 669 651 665 690 686 n a ‑14 ‑2% n. a. n. a.
Número de efetivos 641 652 672 669 n a ‑11 ‑2% n. a. n. a.
Número de cargos de 
direção

84 89 91 98 n a ‑5 ‑6% n. a. n. a.

Número de efetivos/
cargos direção

7,63 7,33 7,38 6,83 ---

Viaturas
Número de viaturas (c) 26 27 n. a. n. a. n. a. ‑1 ‑4% n. a. n. a.
Gastos com viaturas (d) 153 177 191 052 n. a. n. a. n. a. ‑37 876 ‑20% n. a. n. a.

Notas : 
(a) Inclui as contas: 62511100 (deslocações e estadas), 62512100 e 62512200 (portagens) e 62513000 (transp. viat. própria).
(b) Número de RH sem órgãos sociais e sem ACIP (Acordo de Cedência de Interesse Público).
(c) O número de viaturas inclui 12 viaturas de mercadorias em 2013 e 2014.
(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).

(*) Após reexpressão de gastos com pessoal e FSE.

7.9. Redução de gastos 
operacionais

Quadro 45 
Plano de redução de gastos 
operacionais
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O aumento de gastos com deslocações/estadas e respetivas ajudas de custo está 
relacionado com o esforço de internacionalização e de procura por novos mer‑
cados, cuja exceção vem considerada na Lei do Orçamento de Estado de 2014. 
Assim e antecipando este aumento de custos, em setembro de 2014, o presente 
conselho de administração obteve despacho favorável, de autorização, por parte 
da Secretaria de Estado do Tesouro (despacho n.º 121‑15/SET, de 30 de janeiro de 
2015 e despacho n.º 333 — 15/SET, de 12 de março de 2015).

Redução do número de efetivos e de cargos de dirigentes

A INCM em 2014 reduziu o número de trabalhadores para 651, atingindo um 
valor de 2,69 %, superando meta fixada pelo Orçamento de Estado para 2014 (re‑
dução de 3 % do número de trabalhadores face a dezembro de 2012). O número 
de quadros dirigentes reduziu 4,5 % face a 2013.

Quadro de pessoal 2011 2012 2013 2014

Número de RH sem órgãos sociais (*) 686 690 668 657

Número de cargos dirigentes sem O.S. 98 91 89 85

Número de órgãos sociais 5 3 3 3

Gastos totais com pessoal € 26 224 108 € 20 132 247 € 21 669 602 € 20 550 116

Gastos com órgãos sociais € 442 669 € 351 249 € 259 331 € 297 054

Gastos com dirigentes € 4 524 437 € 3 590 511 € 4 178 963 € 3 968 664

Gastos com RH sem O.S. e sem dirigentes € 10 776 806 € 8 316 837 € 10 875 333 € 10 454 224

Benefícios pós‑emprego (**) € 5 425 269 € 1 760 937 € 1 505 523 € 1 213 374

Restantes encargos € 4 870 911 € 5 946 261 € 4 811 513 € 4 483 752

Rescisões/indemnizações (€) € 184 016 € 166 452 € 38 939 € 133 048

(*) Inclui colabradores com acordo cedência interesse público. Não inclui licenças sem vencimento.
(**) Inclui responsab. benef. pós‑emprego, cuidados saúde inativos/lares e abonos a desligados.

A INCM está obrigada ao cumprimento do princípio de unidade de tesouraria, 
por força da aplicação do artigo 123.º da Lei n.º 83‑C/2013, de 31 de dezem‑
bro, à qual não foi excecionada para o ano 2014, com as dispensas autorizadas 
pelo despacho n.º 2283/14, de 10 de novembro, da Sr.ª Secretária de Estado do 
Tesouro.

Quadro 46 
Redução de efetivos e dirigentes

7.10. Princípio da unidade 
de Tesouraria do estado
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Em 2014 foram entregues ao Estado os juros recebidos de 2013 e 2014, prove‑
nientes de aplicações financeiras.

Na sequência da auditoria realizada pelo Tribunal de Contas, em novembro de 
2014, no âmbito da produção do passaporte eletrónico português (PEP), foram 
emitidas as seguintes recomendações à INCM:

› Seja considerada no nível de serviço efetivo por si divulgado a data de entrega 
real do PEP;

› Os serviços de auditoria da INCM efetuem ações de controlo de qualidade do 
serviço de transporte contratado, propondo medidas.

Com vista à implementação das recomendações proferidas pelo Tribunal de 
Contas, a INCM propôs‑se a:

› Garantir a inclusão no Sistema de Informação do Passaporte Electrónico 
Português (SIPEP) da data efetiva de entrega dos passaportes que será também 
enviada ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF);

› Indicar se a entrega foi efetuada na primeira tentativa ou em tentativas 
posteriores;

› Implementar, em simultâneo com o ponto anterior, um novo processo de troca 
de dados com o SEF associado à emissão do novo passaporte supplemental ac‑
cess control (SAC);

› Controlar o nível de serviço dos transportadores e efetuar a monitorização dos 
service level agreement;

› Incluir no plano de auditorias internas uma auditoria ao PEP nas vertentes fa‑
brico, expedição e financeira.

Cumpre ainda referir que o atual conselho de administração, apesar de ter ini‑
ciado funções apenas no 2.º semestre de 2014, desencadeou desde logo um 
conjunto de medidas, tendo em vista dar cabal cumprimento às recomendações 
emitidas pelo Tribunal de Contas no relatório de auditoria de 2012, referente ao 
desempenho da INCM e que tinha como âmbito a apreciação da eficiência da 
gestão e o cumprimento da redução de custos fixada, a partir de 2011, ao setor 
empresarial do Estado. 

Neste contexto, em dezembro de 2014, a INCM procedeu ao follow‑up do estado 
de implementação das referidas recomendações junto do Tribunal de Contas, as 

7.11. Cumprimento 
de outras recomendações
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quais foram referenciadas nos relatórios de gestão da empresa em anos anterio‑
res, sendo de destacar as seguintes iniciativas:

› Na elaboração do plano estratégico da empresa para o biénio 2015‑2016 foram 
considerados vários pressupostos, onde se incluem as orientações do acionista, de‑
finidas em assembleia geral, ocorrida em julho de 2014, uma das quais consiste no 
aprofundar da estratégia de negócio visando potenciar os resultados das atividades 
correntes, designadamente através da procura de novos mercados e de novos ne‑
gócios tendo em vista o reforço do peso dos produtos de maior valor acrescentado.

› O atual conselho de administração deliberou aprovar o início do programa 
«evolução de produtos bancários na INCM» propondo‑se, assim, apostar em dois 
projetos estruturantes que visam dotar a organização de uma maior capacidade 
comercial e técnica para fazer face aos novos desafios do setor bancário e das 
transações financeiras.

› A disponibilização em setembro de 2014 do novo site do DRE o qual oferece 
um conjunto de novas funcionalidades para os utilizadores pagantes (com assi‑
natura), destacando‑se: a (i) consolidação legislativa (em linha com os melhores 
jornais oficiais da UE); (ii) a disponibilização de tradutor jurídico; e (iii) a disponi‑
bilização de um dicionário jurídico, até ao final do 1.º semestre de 2015. 

› Igualmente na esfera de decisão e gestão deste conselho de administração, foi con‑
duzido um processo de reorganização através do qual se criou uma direção comer‑
cial central (para todos os produtos INCM), considerando que uma estrutura es‑
pecializada na operação comercial pode representar uma vantagem significativa.

Informação a constar no site do SEE Divulgação Data da última 
atualização

Comentários

S N N A

Estatutos x Informações 
atualizadas 
no SIRIEF 
à data de 31 
de dezembro 
de 2014

Site da empresa e reporte 
no SIRIEF

Caracterização da empresa x Site da empresa e reporte 
no SIRIEF

Função de tutela e acionista x Site da empresa e reporte 
no SIRIEF 

Modelo governo/membros dos 
orgãos sociais:

 

Identificação dos órgãos sociais x Site da empresa e reporte 
no SIRIEF

Estatuto remuneratório fixado x Relatório de gestão 
(disponível no site da 
INCM) e reporte no SIRIEF

Remunerações auferidas x Relatório de gestão 
(disponível no site da 
INCM) e reporte no SIRIEF

7.12. Informação 
divulgada

Quadro 47 
Informação divulgada
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Informação a constar no site do SEE Divulgação Data da última 
atualização

Comentários

S N N A

Identificação das funções e 
responsabilidades dos membros do 
conselho de administração

x Site da empresa e reporte 
no SIRIEF

Apresentação das sínteses 
curriculares dos membros dos 
órgãos sociais

x Relatório de gestão 
(disponível no site da 
INCM) e reporte no SIRIEF

Esforço financeiro público Reporte no SIRIEF

Ficha síntese x Reporte no SIRIEF

Informação financeira histórica e 
atual

x Site empresa e reporte no 
SIRIEF

Princípios de bom governo:  

Regulamentos internos e externos x Relatório de gestão 
(disponível no site da 
INCM)

Transações relevantes com 
entidade(s) relacionada(s)

x Relatório de gestão 
(disponível no site da 
INCM)

Outras transações x Relatório de gestão 
(disponível no site da 
INCM)

Análise de sustentabilidade 
económica, social e ambiental

x Relatório de gestão 
(disponível no site da 
INCM)

Avaliação do cumprimento dos PBG x Relatório de gestão 
(disponível no site da 
INCM)

Código de Ética x Site da empresa e reporte 
no SIRIEF

De acordo com a legislação em vigor, o conselho de administração da INCM de‑
clara que a empresa não tem dívidas em mora à segurança social e ao fisco e que 
desde a data a que se reportam as demonstrações financeiras, 31 de dezembro de 
2014, até ao presente não ocorreram quaiquer situações que pudessem alterar 
significativamente a situação patrimonial e os resultados da empresa.

7.13. outros 
requisitos legais
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Sem prejuízo da caracterização da atividade das diversas Unidades Orgânicas e 
Comités que se apresenta de forma mais detalhada seguidamente no presente 
ponto, importará começar por dar relevo a algumas iniciativas e projetos que 
desde logo foram impulsionados pelo atual conselho de administração durante 
o 2.º semestre de 2014:

Organização e governance

1) Reestruturação orgânica e novos mecanismos de governance

Foi definida e concretizada a reestruturação do modelo organizacional da INCM, 
a qual entrou em vigor no dia 2 de janeiro de 2015. 

2) Plano estratégico 2015-2016

Foram desenvolvidos os trabalhos conducentes à revisão e conclusão dos pla‑
nos de atividades e de negócio da empresa, os quais refletem já o novo modelo 
organizacional, cujo processo culminou na aprovação do plano estratégico da 
INCM para o biénio 2015‑2016.

3) Dinamização de estruturas internas de governance 

Com o objetivo de potenciar o alinhamento organizacional, nas suas dimensões 
estratégicas de negócio e de operação, foram criadas estruturas internas que 
com recurso a mecanismos formais e informais visam responder às necessidades 
da empresa neste âmbito e alavancar o conhecimento entre áreas críticas. 

4) Cumprimento do enquadramento legal do Setor Empresarial do Estado e 
demais instruções da Direção-Geral do Tesouro e Finanças

A INCM procedeu à contratação de um auditor externo registado na Comissão de 
Valores do Mercado Mobiliário, cumprindo assim com o disposto no n.º 2 do ar‑
tigo 45.º do Decreto‑Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro. Foram também reforçados 
os mecanismos de controlo do cumprimento das instruções da Direção‑Geral do 
Tesouro e Finanças, bem como do princípio da Unidade de Tesouraria do Estado.

Gestão de recursos humanos e melhoria da eficiência

5) Gestão de desempenho

Iniciou‑se o processo de implementação de um novo modelo formal de avaliação 
de desempenho, de cadência anual, tendo em vista o reforço do compromisso de 
cada colaborador com os objetivos da empresa e a promoção da cultura organi‑
zacional. Assim, apesar de claramente limitados pelas regras constantes na LOE, 

8. Atividade da empresa
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criam‑se os mecanismos futuros de alinhamento estratégico e reconhecimento 
individual. 

6) Outros mecanismos de gestão de desempenho

Foram criados mecanismos de prémio da assiduidade, respeitando os limites da 
LOE, iniciativa considerada relevante na indústria fabril em que a empresa se 
insere.

Paralelamente, encontra‑se em estudo a definição e estruturação de um sistema 
de reward points.

7) Mecanismos de isenção de horário de trabalho

Foi efetuada a revisão das normas internas relativas à atribuição do regime de 
isenção de horário de trabalho (IHT), de acordo com o parecer da Inspeção‑Geral 
das Finanças.

8) Modelo de custeio

O modelo de custeio da INCM foi estruturado no ano de 2001 e, apesar de ter 
sido alvo de atualização em 2008, necessita efetivamente de revisão e significa‑
tivas melhorias, já que, desde então, a INCM sofreu alguns avanços tecnológicos 
e alterações de negócio.

Neste contexto, foi preocupação primeira do conselho de administração iniciar 
este projeto, tendo em vista a melhoria dos seus sistemas de informação e garan‑
tir uma melhor gestão dos seus recursos.

9) Regulamento de aquisições

O impacto elevado da aquisição de bens e serviços na rentabilidade da INCM e no 
retorno ao acionista, bem como também a reestruturação da orgânica e as regras 
de maior exigência e planeamento impostas pelo CCP, levaram a que o CA deter‑
minasse a revisão dos procedimentos internos relativamente a este tema. De en‑
tre os princípios orientadores que presidiram à criação do novo Regulamento de 
Aquisições, que entra em vigor no próximo dia 2 de janeiro de 2015, destacam‑se:

› Criação de um plano anual de compras da empresa;

› Predominância da abertura à concorrência entre fornecedores;

› Prossecução de uma estratégia de desenvolvimento sustentável;

› Segregação da função de compras dentro da empresa.
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10) Protocolo com Valora para redução de custos

Também recentemente foi estabelecido um protocolo de colaboração com a 
Valora — Serviços de Apoio à Emissão Monetária, S. A., visando o fortalecimento 
de ambas as empresas, com o objetivo de redução custos com chapas de offset.

11) Edição do Diário da República Portuguesa

Sendo as atividades do Governo e das entidades públicas cada vez mais imedia‑
tas e cuja eficácia carece de publicação no Diário da República, encontra‑se a 
ser desenvolvido um novo sistema de edição para que se possam garantir pou‑
panças económicas (pessoas envolvidas) 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 nessa capaci‑
dade de resposta.

12) Redução de risco operativo

Por forma a reduzir o risco operativo foram iniciados os investimentos necessá‑
rios a dotar a área gráfica com redundância de equipamentos críticos e à moder‑
nização dos laboratórios da INCM.

13) Obras de melhoria do shop‑floor e das áreas de trabalho

Encontram‑se igualmente em desenvolvimento um novo sistema de recolha de 
dados na fábrica, denominado shop‑floor, que permitirá a sua aplicabilidade a to‑
das as secções da Unidade Gráfica, resolvendo os constrangimentos de disponi‑
bilidade identificados no sistema atual e que assegurará registos diretos por par‑
te dos operadores. Pretende‑se, desta forma, melhorar as condições de controlo 
remoto da atividade fabril, incrementando fiabilidade na interação dos técnicos 
das unidades fabris e simplificando o modo de iniciar, suspender ou encerrar o 
lançamento das operações nas ordens de produção. O novo sistema está plane‑
ado para garantir o lançamento de tempos de mão‑de‑obra e de máquina nas 
ordens de produção, mas também para registar consumos de materiais, tempos 
e causas de inatividade.

Uma referência também ao facto de, no âmbito do processo de credenciação do 
Gabinete Nacional de Segurança (GNS), se ter dado início às obras nas salas que 
necessitam de rigorosos requisitos de segurança. 

Produtos e mercados

A INCM iniciou no decorrer do 2.º semestre de 2014 um trabalho de análise 
e aproveitamento de oportunidades que visam dotar a organização não só de 
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novos mercados onde se possa assumir como player competitivo, mas também 
de novos produtos que sejam capitalizados na infraestrutura e conhecimento 
já existente na INCM, permitindo assim que, com um investimento menor, se 
possa fomentar o aparecimento de novos produtos, aumentado o portefólio de 
produtos e, por conseguinte, de fontes de receitas não consideradas até então. 
Não se pretendendo apresentar uma lista extensiva, já que mais projetos e ideias 
encontram‑se a ser analisadas e desenvolvidas de forma a preparar a INCM para 
os desafios dos anos económicos vindouros, as apostas que a seguir se elencam 
são as que, neste momento, se oferece destacar:

14) Segunda linha de líderes mundiais de produção de documentos de 
segurança

Uma mostra do reconhecimento da qualidade dos produtos da INCM prende‑se 
com os pedidos que líderes mundiais na área dos documentos de identificação 
como o passaporte recorrerem à INCM como produtora dos seus produtos em 
situações de excesso de volume das fábricas próprias, ou em caso de desastre nas 
suas instalações. 

15) Moedas coloridas

A moeda é uma das competências mais tradicionais da INCM e carece que seja 
também a mais inovadora. A produção da moeda excêntrica em 2014, que per‑
mitiu divulgar o nome de Portugal e da INCM no meio numismático internacio‑
nal, representou o iniciar de uma aposta da INCM no produto moeda que passa, 
numa 2.ª fase, por ganhar competências ao nível das moedas coloridas (inovação 
internacional) de forma a ganhar novos públicos e mercados, reforçando igual‑
mente a marca. Com a entrada deste novo produto, Portugal poderá continu‑
ar a apresentar propostas emblemáticas e a dignificar o nome de Portugal nos 
grandes eventos numismáticos mundiais em que participa regularmente: Série 
Europa e Rede Numismática Ibero‑Americana.

Valorização da marca INCM

16) Museu numismático português virtual

A INCM tem à sua responsabilidade a maior coleção numismática nacional, e 
uma das maiores em termos internacionais. De forma a contribuir para o conhe‑
cimento e interesse crescente na área da moeda, está a ser desenvolvido um es‑
tudo do museu virtual, que pretende abrir à sociedade informação sobre moedas 
que acompanharam a evolução histórica nacional e internacional.
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Apresentamos de seguida para cada área da INCM (de acordo com a estrutura 
orgânica que vigorou até ao final do ano de 2014) os principais aspetos que as 
caracterizam, bem como os mais relevantes da sua atividade.

Caracterização da atividade

A Administração Pública continua a ser o principal cliente da Unidade Gráfica, 
que mantém com a INCM uma relação privilegiada associada à produção, per‑
sonalização, gestão de stocks e distribuição de documentos de identificação de 
segurança, como sejam o cartão de cidadão, o passaporte nacional e a carta de 
condução. Os impressos oficiais do Estado utilizados pelas empresas e pelos ci‑
dadãos, pese embora a redução do seu peso absoluto e relativo no total da ati‑
vidade da Unidade, mantêm ainda, em 2014, um peso considerável no leque de 
produtos gráficos da INCM. 

No que respeita ao mercado privado, a presença da INCM em mercados como 
o dos cartões bancários, o fornecimento de diplomas e certificados, selos de ga‑
rantia, bilhetes e vouchers que incorporam valor, continua em 2014 a alargar o 
conjunto de produtos nesta atividade.

Os mercados africanos tiveram em 2014 um peso importante nos valores asso‑
ciados à exportação de produtos e serviços de segurança. Cabo Verde, São Tomé 
e Príncipe, Guiné, Angola e Moçambique em conjunto concretizaram, neste ano, 
um crescimento na faturação de cerca de 38 % face ao ano anterior, representan‑
do perto de 90 % das exportações da atividade gráfica e cerca de 1,4 % das vendas 
totais da gráfica.

Principais produtos e serviços

Gráfica 2014 2013 2012

Impressos 10 521 11 076 10 683

Passaportes 15 132 16 338 15 491

Cadernetas bancárias 319 386 437

Cartões bancários 682 1 340 1 591

Cartões de identificação 28 970 22 143 21 299

Selos de autenticação e legitimação 4 695 4 756 4 612

Outros produtos e serviços 207 137 87

Total 60 526 56 176 54 201

Não inclui portes, refugos e M.P.

Em 2014 a atividade gráfica atingiu os 60,5 milhões de euros, o que representa 
um crescimento de cerca de 8 % face a 2013, acentuando a tendência de cresci‑
mento observada naquele ano.

8.1. Atividade gráfica

Quadro 48 
Vendas da atividade gráfica, 
em milhares de euros
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A atividade associada aos produtos tradicionais, caracterizada pelo fornecimen‑
to de impressos com reduzidos elementos de segurança e menor valor acres‑
centado, continua a sofrer uma redução progressiva da sua importância relativa 
na atividade. Esta quebra tem sido compensada, embora de forma insuficiente, 
pela introdução de novos produtos com serviços de valor acrescentado, de que 
se destacam as notificações de multas da Autoridade Nacional de Segurança 
Rodoviária (ANSR) enquadradas nos projetos Sistema de Contraordenações de 
Trânsito (SCOT), e Sistema de Informação e Gestão de Autos (SIGA), as recei‑
tas e as vinhetas médicas e os impressos de armas e explosivos do projeto de 
Sistema Estratégico de Gestão de Armas e Explosivos (SIGAE). 

No que respeita à atividade gráfica de segurança, é ainda de destacar o aumento 
já esperado da faturação do cartão de cidadão resultante do início da renovação, 
mais massiva, dos primeiros documentos emitidos há cinco anos, tendo presente 
o período de validade do documento.

No seguimento da estratégia de reforço da colaboração com países africanos, 
em particular com PALOP, foram desenvolvidos e fornecidos a nova carta de 
condução para a República de São Tomé e Príncipe e os novos selos fiscais da 
República da Guiné Bissau, ambos incorporando elementos de segurança que 
lhes conferem níveis de segurança acrescidos.

Outros aspetos importantes da atividade em 2014

› A INCM continuou a apoiar e a manter presença no evento SmartCards, que se 
realizou em Lisboa;

› Foi efetuada a impressão do novo passaporte da Moldávia, numa parceria com a 
Gemalto Oy, tendo surgido nesta sequência um acordo de parceria global;

› Iniciou‑se a produção da nova versão da carta de condução, devido à adesão da 
Croácia à União Europeia;

› Foi produzido o novo passaporte eletrónico de Cabo Verde que incorpora um 
conjunto alargado de elementos gráficos de alta segurança; 

› Foram desenvolvidas propostas de design gráfico, com elementos de seguran‑
ça, para documentos de identificação nacionais e estrangeiros;

› Foram atingidos os cinco níveis da metodologia Lean 5S em todas as secções 
produtivas da unidade gráfica; foi aplicada a ferramenta SMED (Single Minute 
Exchange of Die — Mudança rápida de ferramentas) na linha de produção de ca‑
dernetas de passaporte e foi iniciada a utilização da filosofia 7 Desperdícios nas 
secções industriais. Com a aplicação destas ferramentas atingiram‑se ganhos 
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de produtividade associados à simplificação e normalização de processos 
industriais; 

› Procedeu‑se ao processo de qualificação de novos materiais, com módulos chip 
sem contacto e inlays alternativos para passaporte português e policarbonato 
para cartões de identificação; 

› Foram renovadas as certificações ISO 9001 e ISO 14001 dos processos de fa‑
brico dos documentos de identificação, dos produtos gráficos de segurança e 
dos produtos gráficos comerciais, assim como a certificação de segurança física 
e de segurança lógica da Visa Europe e da MasterCard Worldwide para fabrico e 
personalização de cartões bancários; 

› Prosseguiu‑se a renovação de equipamentos industriais obsoletos, visando o 
aumento de produtividade e a instalação de soluções que garantam a continui‑
dade da atividade e o cumprimento dos níveis de serviço, sendo de destacar: 

› Instalação de equipamento para aplicação de módulos chips em cartões de 
identificação;

› Substituição do sistema de cura de tintas por radiação ultravioleta num equipa‑
mento de impressão offset de bobinas; 

› Aquisição de equipamento para personalização de passaportes eletrónicos;

› Substituição de guilhotina de corte linear de papel;

› Instalação de novo sistema de aplicação de colagem de inlays na linha de fabri‑
co de cadernetas de passaporte.

Caracterização da atividade

As principais atividades desta unidade são a cunhagem e embalagem de moeda 
corrente (em acabamento normal destinada a pagamentos e em acabamento es‑
pecial para o colecionismo) e a cunhagem e embalagem de moedas de coleção 
em diversos metais e acabamentos, para fins numismáticos.

A produção de moeda corrente nacional para pagamentos responde exclusiva‑
mente ao pedido efetuado pelo Banco de Portugal de acordo com as necessida‑
des anuais e as moedas de coleção, que têm características técnicas e valores 
faciais diferentes das moedas correntes, destinam‑se ao colecionismo e são co‑
mercializadas pela INCM no mercado nacional e internacional.

8.2. Atividade da Moeda
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A INCM produz ainda outros produtos metálicos como medalhas, selos de au‑
tenticação em relevo (selos brancos), pequenos objetos fundidos e os punções 
oficiais usados nas Contrastarias, para além de também produzir moeda para 
outros países.

O Estado é o cliente das moedas correntes e de coleção de acabamento normal, 
sendo as restantes moedas vendidas ao público em geral e a empresas de nu‑
mismática nacionais e estrangeiras. Também no que respeita à exportação, é de 
referir, em 2014, a continuidade da produção de moedas para Timor‑Leste. 

Principais produtos e serviços

Em 2014 retomou‑se a cunhagem de moeda corrente para pagamentos, respon‑
dendo às necessidades manifestadas pelo Banco de Portugal e produziram‑se 
pela primeira vez duas moedas correntes comemorativas ao abrigo da nova le‑
gislação europeia que abriu essa possibilidade. Assim, foram produzidos 50 mi‑
lhões de moedas correntes, sendo 49 milhões de moedas para pagamentos (20 
milhões de 1 cêntimo, 20 milhões de 2 cêntimos e 9 milhões de 1 euro) e 500 000 
de cada umas das moedas de 2 euros comemorativas (40 anos do 25 de Abril e 
Ano Internacional da Agricultura Familiar).

O plano numismático foi cumprido, tendo‑se emitido todas as moedas que esta‑
vam previstas e, adicionalmente, uma moeda de coleção não planeada, de acordo 
com decisão governamental específica, para comemorar os 35 anos do Serviço 
Nacional de Saúde.

O quadro seguinte resume a faturação devida às principais famílias de produtos:

Moeda 2014 2013 2012

Moeda de acabamento normal 4 605 684 3 877

Moeda de acabamento especial 5 851 5 163 7 125

Outros produtos 756 414 617

Total 11 212 6 261 11 619

Não inclui portes, refugos e M.P.

A faturação de 2014 regressou a um valor semelhante ao de 2012, depois do ano 
atípico de 2013, quando não se produziu moeda corrente para pagamentos. O va‑
lor de faturação de moeda corrente (o maior dos últimos três anos) foi especial‑
mente impulsionado pela moeda de 1 euro. Também nas moedas de acabamento 
especial se verificou um aumento da faturação relativamente a 2013, motivado 

Quadro 49 
Vendas da atividade metalúrgica, 
em milhares de euros



RELATÓRIO DE gestão 2014    O valor da segurança página  113

pelas moedas em ouro e especialmente pela emissão alusiva ao Campeonato do 
Mundo de Futebol. O valor, no entanto, manteve‑se abaixo do de 2012, devido à 
cotação deste metal precioso que em 2014 ficou cerca de 25 % abaixo da cotação 
média de 2012. Deve ser referido que as vendas de moedas de ouro correspon‑
dem a cerca de 83 % das vendas das moedas de acabamento especial.

As moedas nacionais, nos diversos tipos e acabamentos corresponderam a 93 % 
da faturação, mas verificou‑se um aumento relevante dos outros produtos, com 
as moedas para Timor‑Leste a valerem 693 mil euros (6 % da faturação total) 
revelando um aumento substancial em valores absolutos e relativos.

Verificou‑se novamente que a maior parte da faturação desta unidade foi su‑
portada pelas vendas no mercado, mesmo num ano em que as encomendas do 
Estado, de moeda para circulação, atingiram um valor muito significativo.

O valor das exportações ascendeu a 1,76 milhões de euros (mais do dobro do 
ano anterior), sendo esse crescimento devido essencialmente às moedas para 
Timor‑Leste e às moedas de coleção alusivas ao Campeonato do Mundo de 
Futebol, cujas vendas excecionais, compensaram alguma quebra de faturação 
pela estagnação em baixa do preço do ouro durante o ano.

Continuou o processo de adequação dos limites de produção das moedas de 
coleção às necessidades do mercado, de modo a permitir a sua valorização no 
mercado secundário e, a consequente redução do stock em produtos acabados. 

Outros aspetos importantes da atividade em 2014:

› Continuou a produção de moedas para Timor‑Leste ao abrigo de um contrato 
de cinco anos assinado em 2011, tendo sido cunhadas 13,7 milhões de moedas;

› As moedas de coleção da INCM foram distinguidas com dois prémios interna‑
cionais (Vicenza e Moscovo);

› Foi apresentada uma novidade mundial em termos numismáticos, cujo proces‑
so de fabrico tem o registo de patente em curso e apresentaram‑se embalagens 
inovadoras em termos de conceito e de imagem;

› O plano numismático teve nove moedas de coleção, das quais duas apenas 
tiveram emissão de acabamento especial (Série Portugal Universal, dedicada a 
Fernando Pessoa e Centenário da Primeira Moeda de 1 Escudo);

› Nas sete emissões de moeda de coleção que tiveram emissão de acabamen‑
to normal em cuproníquel, as quantidades cunhadas variaram entre 50 000 
(35 Anos do Serviço Nacional de Saúde) e 82 000 (FIFA Brasil). Todas as 
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restantes tiveram emissões de 60 000 unidades, iguais às que se tinham regis‑
tado no ano transato;

› No que concerne às moedas de coleção de acabamento especial manteve‑se 
uma quebra geral de produção por cada emissão, acompanhando a retração do 
mercado. As exceções verificaram‑se na emissão da FIFA Brasil, pelo impacto da 
procura internacional, e na do Centenário da Primeira Moeda de 1 Escudo, pela 
inovação (designada moeda bimetálica excêntrica);

› Registou‑se alguma quebra das vendas de moedas de ouro, que parecem já não 
estar a funcionar como refúgio de valor em tempo de crise;

› Nas moedas de coleção em acabamento flor de cunho (FDC), terminou a série 
Portugal Universal, com a emissão da correspondente moeda de ouro, da qual 
se produziram 5.679 unidades, ligeiramente superior à moeda anterior da série 
e contrariando a tendência de diminuição da procura que esta série vinha re‑
velando, subida esta eventualmente provocada pelo tema da moeda (Fernando 
Pessoa);

› Continuou a destruição do metal amoedado (antigas moedas de escudo), tendo 
sido destruídas e separadas na Unidade de Moeda cerca de 172 toneladas das 
antigas moedas bimetálicas;

› A INCM participou na maior feira internacional de moeda: a World Money Fair, 
que se realizou em Berlim no início do ano. A participação envolveu um stand 
próprio que foi usado para divulgação das suas emissões, reuniões com clientes 
e parceiros e para venda de moedas, bem como a participação no Media Fórum, 
para apresentação do plano de 2014;

› Participou também com um pequeno stand na Feira Vicenza Numismática, 
onde recebeu um dos prémios a concurso (Menção Especial do Júri);

› Foram feitas sessões de apresentação de cinco moedas de coleção 
(Marcos Portugal, Centenário da Aeronáutica Militar, Centro Histórico de 
Coimbra — UNESCO, Os Jugos e Centenário da Primeira Moeda de Escudo) e 
da moeda comemorativa dos 40 Anos do 25 de Abril; 

› Continuou o processo de comunicação com o mercado através da página no 
facebook (http://www.facebook.com/incmmoedas) e estreitaram‑se os laços com 
a comunidade através de retoma das visitas externas às instalações fabris de pro‑
dução de moeda;

› Prosseguiram os trabalhos de investigação para incorporação de materiais não 
metálicos em moedas de coleção de acabamento especial e outros tipos de ino‑
vação nas moedas e nas embalagens;
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› Instalou‑se uma prensa hidráulica destinada à produção de cunhos;

› Mantiveram‑se as atividades de representação internacional na Europa, através 
da participação no Subcomité das Moedas Euro (órgão do Comité Económico 
e Financeiro da União Europeia), no grupo de trabalho das Casa de Moeda da 
União Europeia (MDWG) e nos respetivos subgrupos técnico (TSG) e da quali‑
dade (QACSG), continuando o diretor da Unidade de Moeda a exercer a coorde‑
nação deste último, após a eleição para um novo mandato de três anos;

› A INCM participou na Mint Directors Conference que se realizou no México;

› A chefia do Planeamento da Unidade de Moeda participou no Congresso da 
FIDEM (Federação Internacional de Medalhas) e na respetiva Feira, que decor‑
reu em Sofia, tendo passado a assegurar as funções de tesoureiro da organização; 

› A Unidade de Moeda foi auditada pelo Banco Central Europeu, confirmando 
os bons resultados que tradicionalmente consegue, facto de que resulta que a 
próxima auditoria seja apenas em 2016. 

Caracterização da atividade

A INCM, no âmbito da sua missão, é responsável pela edição do Diário da 
República (DR) e de obras fundamentais da língua e da cultura portuguesa e 
de obras que o mercado não oferece adequadamente, tanto no domínio técni‑
co‑científico como de divulgação temática.

É ainda responsável pela manutenção da versão eletrónica do DR (DRE) e pela 
edição na forma eletrónica, no site DRE, dos acórdãos do Supremo Tribunal 
Administrativo e da edição, em papel, e de uma nova coleção jurídica, em texto 
simples ou consolidado.

Na atividade editorial, a INCM privilegia o desenvolvimento de projetos conjun‑
tos, protocolados, preferencialmente com entidades públicas, que possibilita, em 
muitos casos, a concretização de iniciativas que de outra forma seriam difíceis 
de concretizar.

Principais produtos e serviços

Publicações 2014 2013 2012

Livros edições INCM 216 236 207

Livros projetos especiais 218 292 273

Diário da República 118 151 192

Diário da República eletrónico 838 964 1 170

8.3. Atividade 
das Publicações

Quadro 50 
Vendas da atividade editorial, 
em milhares de euros
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Publicações 2014 2013 2012

Publ. supl. DR (Taxa) 89 283 112

Anúncios 3 107 2 904 3 278

Outros produtos, mercadorias e serviços 51 20 122

Total 4 637 4 851 5 355

Não inclui portes, refugos e M.P.

A atividade reduziu relativamente a 2013 em 4 %, atingindo o total de 4,6 mi‑
lhões de euros. A redução foi muito influenciada pela diminuição das assinaturas 
do DRE (menos 11 % no conjunto) em resultado de concentração de serviços e de 
desistências de aquisição como resultado de medidas de contenção orçamental 
que limitam as assinaturas de acesso à base de dados e incentivam o aumento 
progressivo no uso do serviço universal e gratuito. 

A venda de livros de catálogo diminuiu de forma significativa como resultado da 
quebra da procura no setor editorial e da redução do número de edições.

Outros aspetos importantes da atividade em 2014

› Em setembro de 2014, a INCM disponibilizou uma nova plataforma eletrónica 
através da qual é disponibilizado o Diário da República. Além da base de dados 
histórica e da análise jurídica do DIGESTO, é agora disponibilizado um tradutor 
de termos jurídicos de português para inglês, francês, alemão e espanhol, assim 
com uma base de legislação consolidada que abarca todos os setores do ordena‑
mento jurídico português. Neste módulo é possível encontrar os principais códi‑
gos que regem a vida dos portugueses devidamente consolidados (atualizados) 
face às inúmeras alterações que sofreram.

› A INCM foi anfitriã do IX Fórum dos Jornais Oficiais de Língua Portuguesa, no 
qual marcaram presença todos os jornais oficiais africanos e sete jornais estadu‑
ais brasileiros;

› Participou‑se no Fórum Europeu dos Jornais Oficiais (European Forum of 
Official Gazettes) de que a INCM é entidade fundadora;

› Cumpriu‑se o objetivo de garantia de disponibilidade de 24 horas do serviço de 
acesso ao DR, em 99 % e os prazos de publicação da 1.ª série, de quatro dias, em 
99 %, da 2.ª série, de seis dias, em 97 % e da publicação de suplementos;

› Na 1.ª e 2.ª série do DR, verificou‑se um aumento do número de atos e do núme‑
ro de páginas, relativamente a 2013 (os atos passaram de 53 274 para 54 021 e o 
número de páginas passaram de 73 315 para 83 807); 
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› Os suplementos ao DR diminuíram em valor em 69 % face ao ano anterior;

› A atribuição do valor legal da edição eletrónica do Jornal Oficial da União 
Europeia, em meados de 2013, terminou em 2014 com a comercialização deste 
jornal em CDROM, cessando uma relação comercial entre a INCM e o Serviço 
de Publicações que edita o JOUE com 29 anos; 

› Foram mantidos os mecanismos de interoperabilidade com o portal base das 
compras públicas, com a Entidade de Serviços Partilhados da A. P. (ESPAP) e 
com a Direção‑Geral do Território no Sistema Nacional de Informação Territorial 
(SNIT);

› 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;

› Foram feitas 75 edições de livros, das quais 50 em parceria sendo a tiragem 
média de 1214 exemplares;

› Aumentou‑se a percentagem de obras impressas internamente, de forma a 
aproveitar, de forma mais adequada, a capacidade interna instalada;

› A INCM participou na Bienal de São Paulo e na Feira do Livro de Bolonha, 
com o objetivo de encontrar caminhos para a internacionalização da cultura 
portuguesa;

› Reforçou‑se a produção de projetos editoriais chave‑na‑mão, nos designados 
«projetos especiais», que são normalmente atividades pensadas para serem 
rentáveis, no sentido de apoiarem uma melhoria global das contas da função 
editorial;

› Estes projetos editoriais comportam edições INCM com patrocinadores, edi‑
ções de dupla chancela (INCM e outra) e edições sem chancela INCM (projetos 
desenvolvidos para um cliente);

› A estratégia editorial da INCM tem uma perspetiva muito institucional, que 
privilegia as parcerias com outras entidades. Vale a pena recordar que todo o 
trabalho que tem sido realizado sobre os grandes autores portugueses assenta, 
quase sempre, na parceria com universidades e centros de investigação;

› Para racionalizar os custos de edição foi feito um esforço das vendas online e da 
edição digital, reforçando a parceria já iniciada com o grupo Leya; 
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› Foi feita uma nova abordagem às livrarias independentes, que representa um 
circuito alternativo menos pressionado pela «novidade» e pelo livro novidade, de 
alta rotação;

› Iniciou‑se o projeto de distribuição de outros editores institucionais, contando 
já no nosso catálogo das edições da Biblioteca Nacional de Portugal;

› A INCM contou com seis lojas, três em Lisboa, sendo uma delas no Museu 
Nacional de Etnologia, em parceria com a Direção‑Geral do Património Cultural, 
duas no Porto, sendo uma delas outlet, para venda de edições manuseadas, ou 
com mais de 18 meses e uma em Coimbra;

› As vendas nas lojas e distribuição, que na sua grande maioria não são rele‑
vadas como vendas da Unidade das Publicações, como é o caso das moedas e 
impressos, que constituem proveitos das áreas da moeda e da gráfica, atingiram, 
em 2014, 4,2 milhões de euros, representando, face a 2013, um acréscimo de 
cerca de 2 %. Este acréscimo é consequência do lançamento de uma moeda do 
1.º Centenário da Moeda da República — Excêntrica, que esgotou face à procura, 
por contrapartida da redução da compra de impressos nas lojas, em consequên‑
cia dos processos de e‑government, de simplificação e desmaterialização;

› Em termos globais, as vendas nas lojas e distribuição, sem loja online e eventos, 
foram distribuídas percentualmente da seguinte forma: impressos, 64 %, moedas, 
26 % e livros, o restante;

› Em termos de distribuição geográfica, as lojas do Porto e da Filipa de Vilhena, 
em Lisboa, representaram respetivamente 39 % e 22 % do total. Na loja da Rua da 
Escola Politécnica vendeu‑se 19 %, em Coimbra vendeu‑se 18 % e na outra loja 
de Lisboa e distribuição, da Imprensa Nacional, as vendas representaram 1 % do 
total;

› A loja online, enquanto canal de vendas, em 2014, atingiu 300 mil euros, que 
representou um acréscimo de 1,7 %, face a 2013. Nestas vendas, 49 % foram im‑
pressos, 45 % moedas e o restante, livros;

› A INCM participou uma vez mais nas Feiras do Livro de Coimbra, Porto e 
Lisboa, onde, em conjunto, se registou uma diminuição das vendas em 14 %, de‑
vido à retração ao consumo de bens não considerados essenciais, e à semelhança 
de outros anos estivemos ainda presentes em alguns eventos, e outras iniciativas, 
fora das nossas instalações, de que destacamos nomeadamente o dia da poesia 
e da música no CCB, nas diversas apresentações de livros, em quiosques nas 
Faculdades de Letras da Universidade do Porto e da Universidade de Coimbra.
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Caracterização da atividade

As Contrastarias asseguram um conjunto de atividades importantes à regula‑
ção e confiança do comércio dos artefactos de metais preciosos em Portugal, 
dos quais se destacam o ensaio e a marcação de artefactos de metal precioso, 
a concessão de licenças e matrículas para o exercício das atividades do setor, a 
concessão de autorizações de punções de fabrico, a prestação de apoio técnico 
e de fiscalização com outras entidades competentes e a realização de peritagens 
com a finalidade de assegurar a autenticidade dos artefactos de metais preciosos, 
a proteção dos consumidores e uma concorrência leal dos diferentes agentes 
económicos envolvidos.

Principais produtos e serviços

Contrastaria 2014 2013 2012

Ensaio e marcação 1 160 1 066 488

Outras marcações 130 95 127

Matrículas e licença 418 505 357

Ensaios laboratoriais 15 16 13

Diversos 125 157 178

Multas 0 0 0 

Peritagens 1 0 0 

Fundições 0 0 0 

Punções de respons. 1 0 0 

Formação 2 0 0 

Total 1 853 1 839 1 162

Não inclui portes, refugos e M.P.

A atividade das Contrastarias, cujos clientes são os comerciantes, fabricantes e 
importadores de artefactos de bens preciosos, caracterizou‑se por um aumento 
ligeiro nas quantidades e pesos dos artefactos de prata (19 % na quantidade e 
16 % no peso) e nas quantidades e pesos de ouro, (3,3 % na quantidade e 14,1 % 
no peso). A queda dos valores de platina não é significativa para a atividade das 
contrastarias pois o movimento de platina é muito pequeno relativamente ao 
volume movimentado de ouro e de prata.

Outros aspetos importantes da atividade em 2014

› No decurso do ano de 2014 a Unidade de Contrastaria (UCO) continuou a fazer 
ações de formação ao setor de ourivesaria. Em 2014 foram feitas seis ações de 
formação em Lisboa e Porto: uma ação de ensaiador‑fundidor; 4 ações de avalia‑
dor oficial e uma ação de aperfeiçoamento em análises não destrutivas.

8.4. Atividade 
das contrastarias

Quadro 51 
Vendas da atividade 
das Contrastarias,  
em milhares de euros
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› Foram realizados dois workshops de promoção da marca comum de controlo 
(CCM) junto dos industriais e exportadores que contaram com uma excelente 
adesão quer em Lisboa, quer no Porto.

› A Unidade de Contrastarias, em representação do Estado Português, esteve pre‑
sente nas reuniões da Convenção sobre Controlo e Marcação de Artefactos de 
Metais Preciosos que se realizaram em abril e setembro, a primeira em Genebra 
e a segunda em Lisboa. Esteve também presente nas reuniões da Associação 
Internacional de Contrastarias (IAAO).

› Os laboratórios de Lisboa e do Porto foram auditados pelo IPAC. Como resulta‑
do destas auditorias, ambos os laboratórios mantiveram a Acreditação.

Caracterização da atividade

Os Comités são órgãos não executivos que desenvolvem uma atividade transver‑
sal em várias áreas da empresa, onde têm acento elementos das diversas unida‑
des orgânicas da empresa, constituindo‑se como órgão agregador das diferentes 
competências da empresa no desenvolvimento de atividades específicas. 

No decorrer de 2014, e com a reorganização orgânica levada a cabo, existem hoje 
dois grandes grupos de comités que se distinguem pela sua natureza formal e 
operacional. 

Num primeiro grupo estão inclusos os comités que desenvolvem os seus traba‑
lhos com um conjunto permanente de responsáveis nomeados, cujo tema tratado 
é estrutural e transversal a toda a organização, mas cujo acompanhamento dos 
trabalhos assenta primordialmente no acompanhamento das linhas orientadoras 
da organização para o tema em questão. São exemplares neste grupo o Comité 
de Ética, Igualdade de Género, Sustentabilidade e Segurança.

Um segundo grupo de comités inclui o Comité de Novos Produtos e 
Internacionalização, o Comité para a Competitividade e o Comité de Risco. Estes 
comités, pela importância e caráter dinâmico dos temas que seguem, obrigam a 
um conjunto de membros nomeados para cada reunião de acordo com a relevân‑
cia da agenda, a qual é determinada pela monitorização dos programas e proje‑
tos de acordo com metodologia do Project Management Office (unidade criada 
no decorrer de 2014) e não pelo número de reuniões realizadas/ planeadas.

Deste segundo grupo, falta apenas operacionalizar e formalizar o Comité de 
Riscos, o qual se espera que venha a acontecer no decorrer de 2015. O trabalho 
deste Comité resulta em grande parte do normal funcionamento dos restantes 
comités deste segundo grupo, pelo que estrategicamente e metodologicamente 
a sua criação deverá acontecer a curto prazo. 

8.5. Comités
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Comité de Novos Produtos e Internacionalização

Até junho de 2014 esteve em funcionamento o Comité para o Desenvolvimento 
de Novos Produtos (CDNP) o qual focou o seu âmbito de atuação na inovação 
e do desenvolvimento de novos projetos, novos negócios e novos produtos. 
Ressalva‑se em particular o trabalho desenvolvido em cinco projetos centrais 
para a INCM: i) qualificação de novos fornecedores de chips para o PEP e TRE; 
ii) cartões PVC com imagens lenticulares; iii) Pintura em moedas; iv) imagens 
escondidas em moedas; e v) novos materiais para produção de selos postais.

Em julho de 2014, e na sequência do trabalho de reorganização orgânica na 
INCM, o CDNP foi reformulado e nomeado Comité de Novos Produtos e 
Internacionalização (CNPI). Esta reformulação visou dotar a estrutura do Comité 
de uma nova filosofia de trabalho, o qual, enquanto evolução natural do anti‑
go comité, tem a sua agenda e método assente na estrutura de PMO da INCM, 
garantindo‑se assim a execução e acompanhamento dos trabalhos do comité as‑
sente nas melhores práticas de gestão de projetos e programas da organização.

De uma visão de cinco projetos isolados, o CNPI seguia no final do ano de 2014 
cerca de doze projetos, incluídos em cinco programas, potenciando‑se um maior 
alinhamento na estratégia da INCM, bem como o desenho e implementação de 
mecanismos de gestão integradas com os diferentes responsáveis, assentes nas 
práticas do PMO. 

A criação do CNPI alargou também a sua competência e âmbito de intervenção 
para a Internacionalização dos produtos e serviços comercializados pela INCM, 
em consonância com a viragem estratégica em se assumir a Marca INCM nou‑
tros mercados que não o nacional.

Comité para a Competitividade

Seguindo a mesma filosofia do CNPI, com a metodologia de trabalho assente 
na estrutura de PMO, o Comité para a Competitividade assegura o acompanha‑
mento e alinhamento dos projetos e programas da INCM que visam a melhoria 
da eficácia e eficiência em todas as áreas de negócio, de suporte e de centro 
corporativo.

No final de 2014, encontravam‑se a ser seguidos pelo Comité para a 
Competitividade um total de 16 projetos, incluídos em cinco programas de atuação.

Comité de Risco

O Comité de Risco foi criado em 2011 na sequência da necessidade de identifi‑
car e monitorizar os riscos de atividade. A sua atuação iniciou‑se numa área de 
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intervenção limitada e tem vindo progressivamente a aumentar o seu âmbito de 
intervenção.

Está a ser preparada uma metodologia transversal de gestão de todos os riscos 
em que a empresa incorre, prevendo‑se a sua operacionalização plena durante o 
ano de 2015.

Comité de Sustentabilidade 

Em 2014 o Comité de Sustentabilidade reuniu duas vezes e foram realizadas 
três ações de sensibilização para a sustentabilidade inseridas no plano de for‑
mação da empresa e que abrangeram cerca de 40 trabalhadores, sendo que a 
primeira sessão reuniu os monitores para a sustentabilidade em torno do tema.

A INCM foi convidada a participar no Prémio Best Ethical Practices Awards, ten‑
do chegado à última fase do concurso. Este prémio é uma iniciativa conjunta do 
Jornal de Negócios e da Capgemini que visa identificar, destacar e premiar as 
boas práticas éticas implementadas a nível nacional.

Comité de Ética

O Comité de Ética iniciou funções em 2011 na sequência da entrada em vigor do 
Código de Ética e de conduta INCM. Este ultimo documento bem como regulamen‑
to deste comité está acessível em https://www.incm.pt/portal/incm_codetica.jsp.

Durante 2014 foram efetuadas quatro participações ao Comité de Ética. Uma das 
participações foi considerada fora do âmbito de atuação do Comité e devolvida 
ao remetente com indicação da entidade competente para o efeito. As restantes 
foram analisadas pelo Comité e encontram‑se concluídas. 

Durante o ano 2014, na sequência de uma das participações recebidas, foi pro‑
posto pelo Comité a revisão a uma norma interna específica, bem como foi tam‑
bém proposta e aprovada a revisão do Código de Ética e de Conduta da INCM.

Para informações mais detalhadas acerca deste tema, poderá consultar o 
ponto 6.5.3.

Caracterização da atividade

As áreas de suporte na estrutura orgânica em vigor em 2014 assumiram um 
papel transversal na estrutura da empresa incluindo atividades como a análise 

8.6. Atividade  
das áreas de suporte
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de negócios, a definição das orientações estratégicas do negócio, a gestão do 
processo de planeamento, a área de comunicação, o centro de documentação 
e informação, a gestão operacional do museu numismático, a coordenação dos 
sistemas de informação de gestão e apoio à atividade da empresa, as questões da 
segurança dos sistemas lógicos, o desenvolvimento e apoio à informática de pro‑
dução e do negócio, a manutenção e à melhoria contínua do sistema de gestão 
das certificações da INCM, a garantia da qualidade dos produtos e serviços pro‑
duzidos, bem como a gestão de projetos de engenharia, a gestão das auditorias 
internas, análises de controlo de risco e o controlo de gestão.

Outros aspetos importantes da atividade em 2014:

› A atividade do centro de atendimento, inicialmente pensado para responder 
exclusivamente aos contactos recebidos de clientes, foi alargada ao atendimento 
dos contactos dos diversos stakeholders em setembro de 2014. Esta alteração foi 
responsável pelo aumento de 33 % no número de contactos tratados pela 1.ª linha 
do centro de atendimento. Em termos globais, o centro de atendimento recebeu 
e tratou, por email e telefone, mais de 60 000 contactos.

› No âmbito da comunicação institucional é de salientar uma maior abertura da 
empresa à sociedade sendo de destacar a inclusão das instalações do edifício 
da Imprensa Nacional na iniciativa Lisbon Open House, juntando‑se ao edifí‑
cio da Casa da Moeda que já havia sido incorporado na iniciativa nos dois anos 
anteriores. 

› A biblioteca foi visitada por 1292 utilizadores e o arquivo por 29 investigadores. 

› A biblioteca recebeu, em 2014, 12 iniciativas públicas de apresentações de 
livros, peças de teatro, debates organizados por uma televisão, pelo Instituto 
Italiano em Portugal e por uma fundação, entre outras, que contribuíram para a 
divulgação dos espaço e da empresa junto da comunidade. Neste âmbito, é de 
referir a parceria realizada com o Teatro Nacional D. Maria II, que possibilitou a 
realização neste espaço de duas peças da programação deste Teatro.

› O museu colaborou na realização das seguintes exposições:

› Exposição das medalhas produzidas pela INCM, entre 1980 a 1999, que esteve 
patente no átrio das oficinas desde dezembro de 2013;

› Moedas Comemorativas do Euro (2002 a 2013) que esteve patente no átrio da 
Casa da Moeda de 10 de março a 3 de outubro de 2014;

› Exposição «O dinheiro no tempo de Fernão Mendes Pinto», realizada no átrio da 
Casa da Moeda, de 3 de outubro a 30 de dezembro de 2014;
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› Apresentação da moeda Património Mundial da UNESCO — Portugal Coimbra 
Alta, realizada no dia 26 de novembro de 2014, na Universidade de Coimbra.

› Foi concluída a avaliação do espólio do museu.

› Em 10 de julho foi assinada a 2.ª fase do protocolo de cooperação para o estudo 
das composições das ligas de prata dos séculos xv e xvii, entre a INCM, o Instituto 
Superior Técnico, a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 
de Lisboa e o Dr. Rui Câmara Borges.

› Em outubro foi criado um grupo de trabalho, com o propósito de estudar e pro‑
por a criação de um museu virtual, estando em fase de implementação a criação 
de uma prova de conceito do que poderá vir a ser o museu numismático virtual. 

› Continuaram a ser desenvolvidas iniciativas com o objetivo de promover as 
relações económicas e de cooperação da INCM com diversos países de língua 
portuguesa como Brasil, São Tomé e Príncipe, Timor‑Leste e Guiné‑Bissau, tendo 
sido feitas várias visitas à INCM de elementos desses países.

› A INCM liderou a parceria com a MULTICERT e a VisionBox de candidatura à 
apresentação de proposta para o fornecimento do passaporte eletrónico «Laissez 
Passer» atribuído aos membros das instituições oficiais da União Europeia.

› A INCM estabeleceu com a GYD uma parceria tendo em vista a apresentação 
de uma proposta para o fornecimento do passaporte eletrónico de Timor‑Leste, 
submetida nos primeiros dias de janeiro de 2015.

› A INCM iniciou, com a colaboração do INESC TEC (Porto), o desenvolvimento 
de um projeto de investigação e desenvolvimento de um algoritmo para a cria‑
ção de um sistema match‑on‑card a usar no âmbito do cartão de cidadão.

› O projeto de impressão que decorreu em 2014 teve como objetivo a renova‑
ção e otimização dos recursos da INCM através da partilha de equipamentos de 
impressão (scanner, impressora e fax), mediante autenticação, permitindo au‑
mentar a eficiência ambiental e económica da empresa com uma utilização mais 
cómoda, prática e versátil dos equipamentos disponíveis.

› O CISO (Chief Information Security Officer) passou a asssumir a tutela das polí‑
ticas de segurança de informação entendida no âmbito mais lato (física e lógica) 
encontrando‑se integrado na nova área de Funções Centro Corporativo, na de‑
pendência do conselho de administração.

› Durante 2014, dando cumprimento ao plano de auditoria aprovado pelo conse‑
lho de administração foram realizadas 22 atividades pela auditoria interna, nas 
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vertentes de compliance, avaliação de risco e auditoria operacional. Foram emi‑
tidas 62 recomendações aos serviços auditados, tendo‑se obtido uma taxa de 
implementação de 92 %.

› Foi elaborado e divulgado o relatório anual de execução do plano de gestão de 
riscos da corrupção e infrações conexas, bem como, a versão de 2014.

› O laboratório da Moeda foi integrado na zona de segurança da UMD sendo efe‑
tuada a melhoria do processo de movimentação dos materiais analisados neste 
laboratório e a sua representação em SAP, bem como a melhoria dos processos 
de controlo imediato de qualidade no laboratório gráfico e do circuito de comu‑
nicação interna com UGF. 

› Relativamente à higiene e segurança no trabalho e à certificação ambiental 
destacou‑se o levantamento e avaliação de aplicações de amianto nos edifícios 
da empresa, o desmantelamento e o encaminhamento da máquina Goebele 
(máquina de impressão rotativa de enorme dimensão). 

› Na área de engenharia, ao nível da conceção e desenvolvimento de novos pro‑
dutos, destaca‑se a qualificação, em ambiente industrial, do processo de produ‑
ção de cartões com efeitos lenticulares e a qualificação de novos fornecedores de 
materiais e novos componentes eletrónicos. Na área dos laboratórios foi propor‑
cionada a realização de mais um estágio curricular a uma aluna da licenciatura 
de Ciências Forenses e Criminais do ISCSEM — Instituto Superior de Ciências 
da Saúde Egas Moniz e foram efetuadas ações de benchmarking entre os labora‑
tórios da INCM e a fábrica do Banco de Portugal VALORA. De modo a aumentar 
o grau de confiabilidade foram efetuados ensaios cruzados, para caracterização 
de cartões de plástico e moedas, com os laboratórios da FNMT (Fabrica Nacional 
Moneda e Timbre) e Laboratório da Casa da Moeda da Lituânia. 

› Com o objetivo de identificar uma técnica de análise não destrutiva para avaliar 
as ligações elétricas em chips colados a cartões, foi iniciado projeto de colabora‑
ção com o Instituto Superior Técnico. No laboratório gráfico de matérias‑primas, 
acreditado pelo IPAC — Instituto Português de Acreditação, destaca‑se que 10 % 
das amostras analisadas provieram de clientes externos à INCM. Neste labora‑
tório foi conseguido com sucesso a acreditação de um novo método de ensaio 
em 2014: o ensaio de brancura whiteness C/2 e para além dos ensaios habituais 
de controlo de receção às matérias‑primas, foram realizados ensaios para quali‑
ficação de novos materiais e ou fornecedores em colaboração com outras áreas 
da empresa.

› No que diz respeito à gestão dos equipamentos de medição e monitorização, no 
ano de 2014 foi consolidado o processo de gestão dos EMM — equipamentos de 
medição e monitorização em SAP e melhorada a articulação com as diferentes 
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áreas da INCM. Foi ainda iniciado o processo de realização de verificações inter‑
nas aos EMM, evitando‑se a realização de algumas calibrações no exterior. 

Caracterização da atividade

Esta área de atividade na estrutura orgânica em vigor em 2014 abrangia o apoio 
e suporte contabilístico financeiro, administrativo e jurídico prestado à atividade 
geral da empresa, incluindo a gestão de recursos humanos, a gestão de compras 
e a gestão de armazéns e transportes.

Outros aspetos importantes da atividade em 2014

› Os procedimentos de compra foram revistos de forma aprofundada, o que cul‑
minou com a aprovação de novas orientações relativas à forma como são pla‑
neados e desenvolvidos os processos na organização, condição essencial para 
assegurar a compliance legal da empresa nesta matéria, bem como a obtenção 
de melhores condições de compra.

› Foi dada continuidade à estratégia de colocação de um maior número de con‑
tratos de compra em ambiente concorrencial, tendência que será para prosseguir 
e intensificar.

› Registaram‑se avanços significativos na identificação de fontes de fornecimen‑
to alternativas em alguns materiais críticos para atividade da INCM tanto na área 
gráfica, como de produtos metálicos, processo fundamental para diminuir o risco 
de abastecimento e para fomentar a concorrência.

› Foram concluídos processos de aquisição, tendo‑se registado poupanças sig‑
nificativas em algumas categorias indiretas (limpeza, vigilância, cópia e impres‑
são), no que se considera ser um processo mais abrangente de revisão geral dos 
contratos relevantes na estrutura de custos da INCM.

› Projeto do regime jurídico da ourivesaria e das contrastarias;

› Projeto de diploma do Processo Kimberley (Lei n.º 5/2015).

› Projeto de diploma de produtos de dupla utilização.

› Elaboração de projetos de portaria relativos à emissão de moedas de coleção/
comemorativas.

8.7. Atividade da área 
de gestão e apoio jurídico
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› Foi assegurada a participação no Grupo de trabalho Transposição da Diretiva 
2014/40/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de abril de 2014, 
relativa ao fabrico, apresentação e venda de produtos do tabaco e produtos afins.

› Foi assegurado o apoio jurídico no processo de alteração dos estatutos da 
INCM.

Caracterização da atividade

A atividade da área de segurança e apoio geral de acordo com a estrutura orgâ‑
nica em vigor no ano de 2014, incluia o suporte à atividade geral da empresa nas 
áreas da segurança e controlo de acessos e da manutenção e obras.

Outros aspetos importantes da atividade em 2014

› Consolidação da atividade de segurança privada dos meios humanos próprios 
no âmbito da licença de autoproteção da INCM n.º 110 A e C, que tinha sido 
concedida em 12 de junho de 2013.

› Reforço da segurança nas instalações da Casa da Moeda através de uma me‑
lhor interação dos meios humanos próprios com os da PSP e os do prestador de 
serviços de vigilância.

› Continuação do reforço da segurança nas lojas, com a colaboração dos seus 
responsáveis na implementação de novas medidas de proteção dos valores e al‑
teração de procedimentos.

› Retificação e normalização das plantas de arquitetura dos edifícios da Imprensa 
Nacional e da Casa da Moeda, com vista à elaboração dos planos de segurança 
física para estas instalações da INCM, sustentados num sistema de informação 
digital, no qual a informação será inscrita de forma estratificada e a sua consulta 
modelada em função das políticas de segurança em vigor.

› No final de 2011 encontrava‑se a ser concluído o processo de conclusão a cre‑
denciação de segurança industrial da INCM, junto do Gabinete Nacional de 
Segurança (GNS), que permite tratar e guardar a documentação classificada uti‑
lizada nos processos em que a empresa participa.

› Adaptação dos serviços de limpeza e de vigilância a novos parâmetros e substi‑
tuição dos respetivos prestadores de serviços, na sequência de concursos públi‑
cos efetuados em 2014.

8.8. Atividade da área 
de segurança e apoio geral
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› Melhoria na marcação, segmentação e gestão dos parqueamentos na Casa da 
Moeda.

› Definição das condições de segurança necessárias na Embaixada de Cabo 
Verde, no âmbito do processo de apoio aos documentos de segurança daquele 
país.

› Durante o ano de 2014 foram registadas 4429 ordens de manutenção das 
quais 76,56 % foram relativas a equipamentos e 30 ordens referentes a obras de 
beneficiação.
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Durante o ano de 2014 a INCM adotou a estratégia de investimento e inovação 
em produtos de tecnologia de segurança, privilegiando o financiamento através 
de capitais próprios, em detrimento de capitais alheios, diminuindo o grau de 
risco, de forma a manter a sua competitividade no mercado em que se insere, ob‑
tendo importantes rendibilidades e permitindo remunerar de forma apropriada 
o acionista.

O resultado líquido ascendeu ao montante de 17,5 milhões de euros, sendo supe‑
rior em 20,8 % comparativamente com o ano anterior.

O resultado antes de impostos, taxas, depreciações e amortizações (EBITDA), 
no montante de 29,2 milhões de euros, correspondendo a 34,7 % do volume de 
negócios.

O resultado antes de impostos foi superior em 26,4 % comparativamente com o 
ano transato, tendo ascendido ao montante de 24,4 milhões de euros.

O volume de negócios da INCM aumentou 10,7 % comparativamente com o ano 
transato, tendo‑se fixado no período em análise em 84 milhões de euros, corres‑
pondendo 78 milhões de euros e 6 milhões de euros, a atividade corrente e não 
corrente de disco amoedado, respetivamente. 

Unid.: Euros

2014 2013

Volume de negócios 83 995 005 75 899 695

EBITDA 29 186 421 24 687 469

Amortizações, depreciações, ajustamentos e provisões 4 787 517 5 173 987

Resultado operacional 24 398 904 19 513 482

Resultados financeiros líquidos ‑11 597 ‑219 509

Resultado antes de impostos 24 387 308 19 293 973

Estimativa de imposto sobre lucros 6 850 405 4 781 022

Resultado líquido 17 536 903 14 512 951

2014 2013

Volume de negócios 100 % 100 %

EBITDA 34,7 % 32,5 %

Resultado operacional 29,0 % 25,7 %

Resultado antes de impostos 29,0 % 25,4 %

Resultado líquido 20,9 % 19,1 %

9.1. Resultados

9. Análise económico‑financeira
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Graficamente:
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EBITA

Resultado operacional

Resultado antes de impostos

Resultado líquido

A rendibilidade dos capitais próprios foi igual a 20 %. A referida taxa de rendibi‑
lidade teve o contributo positivo das políticas de investimentos e financiamento, 
verificando‑se o efeito de alavancagem financeira e consequentemente a rendi‑
bilidade do ativo total foi superior ao custo médio do passivo, conforme ilustrado 
nas figuras seguintes:

20132014

14 513

17 537

19 294

24 387

19 513

24 399

24 687
29 186

75 900

20,03 %

11,79%

83 995
Vendas

EBITA

Resultado operacional

Resultado antes de impostos

Resultado líquido

2014 2013

Política de investimento 18,67 % 12,07 %

RAEFI/vendas 0,29 0,26

vendas/ativo 0,64 0,47

Política de financiamento 1,49 1,30

Ativo/CP 1,49 1,31

RAI/RAEFI 1 0,99

Efeito fiscal 71,91 % 75,22 %

RL/RAI 0,72 0,75

Rendibilidade dos capitais próprios 20,03 % 11,79 %

9.2. Rendibilidade 
do capital próprio

Rendibilidade dos capitais 
próprios
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2014 2013

RAEFI/Ativo 0,1867 0,1207

i‑custo médio passivo 0,0003 0,0057

CA/CP 0,49 0,31

(1‑t) 0,719 0,752

Rendibilidade dos capitais próprios 20,03 % 11,79 %

Estrutura de capital 2014 2013

Capital próprio 67 % 76 %

Capital alheio 33 % 24 %

Não corrente 23 % 17 %

Corrente 10 % 7 %

As restantes rendibilidades encontram‑se ilustradas no quadro seguinte:

Rendibilidades 2014 2013

Rendibilidade do activo total = RAEFI/ativo 18,7 % 12,1 %

Rendibilidade bruta das vendas = EBITDA/vendas 34,7 % 32,5 %

Rendibilidade antes de impostos = RAI/vendas 29 % 25,4 %

Rendibilidade liquida das vendas = resultado líquido/vendas 20,9 % 19,1 %

A estrutura financeira da INCM no ano de 2014 assentava num ativo total líqui‑
do no montante de 131 milhões de euros e num passivo no valor de 43 milhões 
de euros.

A empresa apresenta um índice elevado de cobertura das suas obrigações a cur‑
to prazo, assim como um fundo de maneio positivo.

Em termos de endividamento, podemos constatar nos rácios seguintes:

Análise do equilibrio financeiro 2014 2013

Endividamento (passivo / ativo) 33 % 23,8 %

Estrutura de endividamento não corrente (passivo não corrente/ativo) 22,8 % 17,2 %

Estrutura de endividamento corrente (passivo corrente/ativo) 10,2 % 6,7 %

Cobertura encargos financeiros (RAEFI+amort+provisões)/gastos e 
perdas de funcionamento

2 517 112

9.3. Estrutura financeira
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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) Em cumprimento do estabelecido no artigo 28.º dos estatutos, propõe‑se que o 
resultado líquido apurado no exercício de 2014, no valor de 17 536 902,89 euros 
(dezassete milhões, quinhentos e trinta e seis mil, novecentos e dois euros e oi‑
tenta e nove cêntimos), seja aplicado da seguinte forma:

› Dividendos para o acionista € 17 510 762,56
› Resultado não distribuível MEP € 26 140,33

10. Proposta de aplicação de resultados
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Valores em milhares de euros

Rubricas Notas
31 de dezembro 

de 2014
31 de dezembro 

de 2013

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 5  46 398  49 237 

Ativos intangíveis 8  1 373  947 

Participações financeiras ‑ método da equivalência 
patrimonial

10  261  256 

Outros ativos financeiros 13  5 794  5 679 

Ativos por impostos diferidos 15  7 224  8 108 

 61 049  64 228 

Ativo corrente

Inventários 20  17 601  20 118 

Clientes 21  16 461  4 772 

Adiantamentos a fornecedores 16  121  14 

Estado e outros entes públicos 17  0  2 888 

Outras contas a receber 18  979  1 052 

Diferimentos 19  789  797 

Caixa e depósitos bancários 22  33 710  67 732 

 69 661  97 375 

Total do ativo  130 711  161 602 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio

Capital  30 000  27 445 

Reservas legais  6 000  44 744 

Outras reservas  17 839  16 240 

Excedentes de revalorização  1 682  1 684 

Ajustamentos em ativos financeiros  (329)  (246)

Resultados transitados  14 839  18 687 

Resultado líquido do período atribuível aos 
detentores do capital da empresa‑mãe

 17 537  14 513 

Dividendos antecipados  ‑  ‑ 

Total do capital próprio atribuível aos detentores do 
capital da empresa‑mãe

24  87 567  123 067 

Interesses que não controlam 25  ‑  ‑ 

Total do capital próprio  87 567  123 067 

Passivo não corrente

Provisões  26  134  793 

Responsabilidades por benefícios pós‑emprego  28  26 533  23 376 

Passivos por impostos diferidos  15  3 081  3 559 

Diferimentos  19  10  14 

 29 759  27 742 

11.1. Demonstração da 
Posição Financeira em 
31 de dezembro de 2014

11. Demonstrações financeiras
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Valores em milhares de euros

Rubricas Notas
31 de dezembro 

de 2014
31 de dezembro 

de 2013

Passivo corrente

Provisões  26  ‑  63 

Fornecedores  30  5 120  5 394 

Adiantamentos de clientes  29  73  22 

Estado e outros entes públicos  17  4 962  1 638 

Outras contas a pagar  31  3 153  3 590 

Diferimentos  19  76  86 

 13 385  10 794 

Total do passivo  43 144  38 536 

Total do capital próprio e do passivo  130 711  161 602 

Valores em milhares de euros

Rubricas Notas 31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Vendas e serviços prestados  34  83 995  75 900 

Subsídios à exploração  35  ‑  1 

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, 
associadas e empreendimentos conjuntos

 36  26  (215)

Dividendos de participações ao custo e ao justo valor  37  ‑  ‑ 

Mais‑valias resultantes de reprivatizações  38  ‑ 

Variação nos inventários da produção  39  2 289  (2 119)

Trabalhos para a própria entidade 40  126  2 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas

 41  (21 087)  (15 957)

Fornecimentos e serviços externos 42  (12 516)  (12 882)

Gastos com o pessoal 43  (20 550)  (21 670)

Ajustamentos de inventários (gastos/reversões)  44  (257)  (387)

Imparidade de dívidas a receber (gastos/reversões) 45  94  327 

Provisões (gastos/reversões)  46  721  98 

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

 47  ‑  5 000 

Aumentos / reduções de justo valor  48  ‑  ‑ 

Outros rendimentos e ganhos  49  1 733  2 763 

Outros gastos e perdas  50  (5 388)  (6 174)

Resultado antes de depreciações, gastos de 
financiamento e impostos

 29 186  24 687 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização  51  (4 788)  (5 174)

Imparidade de investimentos depreciáveis / 
amortizáveis (gastos/reversões)

 47  ‑  ‑ 

Subsídios ao investimento  52  ‑  ‑ 

Resultado operacional (antes de gastos de 
financiamento e impostos)

 24 399  19 513 

11.2. Demonstração de 
resultados por natureza 
em 31 de dezembro de 2014
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Valores em milhares de euros

Rubricas Notas 31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Juros e rendimentos similares obtidos  53  ‑  ‑ 

Juros e gastos similares suportados  53  (12)  (220)

Resultado antes de impostos  24 387  19 294 

Imposto sobre o rendimento do período  54  (6 850)  (4 781)

Resultado líquido do período  17 537  14 513 

Resultado líquido dos interesses que não controlam  55  ‑  ‑ 

Resultado líquido dos detentores do capital da 
empresa-mãe

 17 537  14 513 

Resultado das unidades operacionais 
descontinuadas incluído no resultado líquido do 
período

 56  ‑  ‑ 

Resultado das unidades operacionais 
descontinuadas incluído no resultado líquido dos 
detentores do capital da empresa‑mãe

 56  ‑  ‑ 

Resultado básico e diluído por ação (euros):

Proveniente de unidades operacionais em 
continuação e de unidades operacionais 
descontinuadas

17 536,90 2,64

Proveniente de unidades operacionais 
descontinuadas

0 0

Valores em milhares de euros

Rubricas Notas
31 de dezembro 

de 2014
31 de dezembro 

de 2013

Atividades operacionais:

Recebimentos de clientes (com sinal +)  78 593  86 420 

Pagamentos a fornecedores (com sinal ‑)  (35 555)  (33 689)

Pagamentos ao pessoal (com sinal ‑)  (21 139)  (20 918)

Caixa gerada pelas operações  21 899  31 813 

Pagamento / recebimento de imposto sobre o 
rendimento

 549  (2 107)

Outros recebimentos / pagamentos relativos à 
atividade operacional

 (2 925)  (3 245)

Fluxos de caixa das atividades operacionais  19 523  26 461 

Atividades de investimento:

Recebimentos provenientes de: (com sinal +)

Outros ativos fixos tangíveis  19  3 

Investimentos financeiros  198  5 000 

Juros e rendimentos similares  ‑  269 

Outros ativos  0  ‑ 

 217  5 272 

11.3. Demonstração de 
fluxos de caixa em 31 de 
dezembro de 2014
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Valores em milhares de euros

Rubricas Notas
31 de dezembro 

de 2014
31 de dezembro 

de 2013

Pagamentos respeitantes a: (com sinal -)

Outros ativos fixos tangíveis  (1 241)  (1 279)

Outros ativos intangíveis  (748)  (235)

Outros ativos  (0)  (604)

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

 (1 989)  (2 118)

Fluxos de caixa das atividades de investimento  (1 773)  3 154 

Atividades de financiamento:

Recebimentos provenientes de: (com sinal+)

Financiamentos obtidos  ‑  6 989 

 ‑  6 989 

Pagamentos respeitantes a: (com sinal -)

Reduções de capital e de outros instrumentos de 
capital próprio

 (39 092)  ‑ 

Financiamentos obtidos  ‑  (16 589)

Juros e gastos similares  (84)  (269)

Dividendos  (12 597)  (12 071)

 (51 773)  (28 929)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento  (51 773)  (21 940)

Variações de caixa e seus equivalentes  (34 022)  7 676 

Efeito das diferenças de câmbio  ‑  ‑ 

Caixa e seus equivalentes no início do período  67 732  60 057 

Variações ao perímetro  ‑  ‑ 

Descobertos bancários  ‑  ‑ 

Caixa e seus equivalentes no fim do período  33 710  67 732 
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Valores em milhares de euros

Demonstração de alterações no capital próprio Total Capital Reservas  
legais

Outras reservas Excedentes de 
revalorização

Ajustamentos 
em ativos 

financeiros

Outras variações 
no capital 

próprio

Resultados 
transitados

Resultado 
líquido 

do periodo

Subtotal 
(antes de IM)

Posição financeira em 1 de janeiro de 2013 117 454 27 445 41 401 17 046 1 686 (329) - 13 488 16 717 117 454

Ajustamentos e correções com efeitos retrospectivos ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Posição em 1 de janeiro de 2013 após ajustamentos e correções 117 454 27 445 41 401 17 046 1 686 (329) - 13 488 16 717 117 454

Transações com proprietários em 2013 (12 071) - 3 343 - - - - 1 303 (16 717) (12 071)

Constituição e aumento de capital ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Redução de capital ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Aquisição e alineação de ações/quotas próprias ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Cobertura de prejuízos ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Aplicação de resultados e distribuição de lucros e reservas (12 071) ‑ 3 343 ‑ ‑ ‑ ‑ 1 303 (16 717) (12 071)

Outras transações ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Rendimento integral em 2013 17 683 - - (806) (2) 83 - 3 896 14 513 17 683

Resultado líquido do período 14 513 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 14 513 14 513

Outro rendimento integral 3 170 ‑ ‑ (806) (2) 83 ‑ 3 896 ‑ 3 170

Posição financeira em 31 de dezembro de 2013 123 067 27 445 44 744 16 240 1 684 (246) - 18 687 14 513 123 067

Transações com proprietários em 2014 (51 689) (39 092) 2 903 - - - - (987) (14 513) (51 689)

Constituição e aumento de capital ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Redução de capital (39 092) (39 092) ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ (39 092)

Aquisição e alineação de ações/quotas próprias ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Cobertura de prejuízos ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Aplicação de resultados e distribuição de lucros e reservas (12 597) ‑ 2 903 ‑ ‑ ‑ ‑ (987) (14 513) (12 597)

Outras transações ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Rendimento integral em 2014 16 189 41 647 (41 647) 4 572 (2) (83) (2 973) (2 861) 17 537 16 189

Resultado líquido do período 17 537 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 17 537 17 537

Outro rendimento integral (1 348) 41 647 (41 647) 4 572 (2) (83) (2 973) (2 861) ‑ (1 348)

Posição financeira em 31 de dezembro de 2014 87 567 30 000 6 000 20 812 1 682 (329) (2 973) 14 839 17 537 87 567

Dividendos distribuídos em 2014 (a acionistas da empresa-mãe) 12 597

Número de ações do capital 6 000 000

Dividendos por ação 2,09951

11.4. Demonstração 
das Alterações no 
Capital Próprio em 
31 de dezembro de 2014
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Valores em milhares de euros

Demonstração de alterações no capital próprio Total Capital Reservas  
legais

Outras reservas Excedentes de 
revalorização

Ajustamentos 
em ativos 

financeiros

Outras variações 
no capital 

próprio

Resultados 
transitados

Resultado 
líquido 

do periodo

Subtotal 
(antes de IM)

Posição financeira em 1 de janeiro de 2013 117 454 27 445 41 401 17 046 1 686 (329) - 13 488 16 717 117 454

Ajustamentos e correções com efeitos retrospectivos ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Posição em 1 de janeiro de 2013 após ajustamentos e correções 117 454 27 445 41 401 17 046 1 686 (329) - 13 488 16 717 117 454

Transações com proprietários em 2013 (12 071) - 3 343 - - - - 1 303 (16 717) (12 071)

Constituição e aumento de capital ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Redução de capital ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Aquisição e alineação de ações/quotas próprias ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Cobertura de prejuízos ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Aplicação de resultados e distribuição de lucros e reservas (12 071) ‑ 3 343 ‑ ‑ ‑ ‑ 1 303 (16 717) (12 071)

Outras transações ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Rendimento integral em 2013 17 683 - - (806) (2) 83 - 3 896 14 513 17 683

Resultado líquido do período 14 513 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 14 513 14 513

Outro rendimento integral 3 170 ‑ ‑ (806) (2) 83 ‑ 3 896 ‑ 3 170

Posição financeira em 31 de dezembro de 2013 123 067 27 445 44 744 16 240 1 684 (246) - 18 687 14 513 123 067

Transações com proprietários em 2014 (51 689) (39 092) 2 903 - - - - (987) (14 513) (51 689)

Constituição e aumento de capital ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Redução de capital (39 092) (39 092) ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ (39 092)

Aquisição e alineação de ações/quotas próprias ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Cobertura de prejuízos ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Aplicação de resultados e distribuição de lucros e reservas (12 597) ‑ 2 903 ‑ ‑ ‑ ‑ (987) (14 513) (12 597)

Outras transações ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

Rendimento integral em 2014 16 189 41 647 (41 647) 4 572 (2) (83) (2 973) (2 861) 17 537 16 189

Resultado líquido do período 17 537 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 17 537 17 537

Outro rendimento integral (1 348) 41 647 (41 647) 4 572 (2) (83) (2 973) (2 861) ‑ (1 348)

Posição financeira em 31 de dezembro de 2014 87 567 30 000 6 000 20 812 1 682 (329) (2 973) 14 839 17 537 87 567

Dividendos distribuídos em 2014 (a acionistas da empresa-mãe) 12 597

Número de ações do capital 6 000 000

Dividendos por ação 2,09951

11.4. Demonstração 
das Alterações no 
Capital Próprio em 
31 de dezembro de 2014
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Apresenta‑se nos pontos seguintes um conjunto de informações da Imprensa 
Nacional‑Casa da Moeda transformada em sociedade anónima de capitais pú‑
blicos, com a designação de Imprensa Nacional — Casa da Moeda, S. A., pelo 
Decreto‑Lei n.º 170/99, de 19 de maio, que se destinam a desenvolver e comentar 
quantias incluídas nas demonstrações financeiras e outras e divulgar factos ou 
situações que, não tendo expressão naquelas, são úteis para o leitor das contas.

A Imprensa Nacional — Casa da Moeda, S. A., (designada abreviadamente por 
INCM) tem a sua sede em Avenida de António José de Almeida, 1000‑042, 
Lisboa e por objeto social a edição do Diário da República, produção de moeda 
metálica e de papel‑moeda, de títulos da dívida pública, de valores selados e ou‑
tros documentos de segurança, autenticação de artefactos de metais preciosos, 
edição de obras de relevante interesse cultural e o exercício de quaisquer ati‑
vidades que sejam complementares, subsidiárias ou acessórias do mencionado 
anteriormente.

A INCM foi constituída em 4 de julho de 1972 tornando‑se sociedade anónima 
em 19 de maio de 1999, sendo detida integralmente pela PARPÚBLICA, S. A.

As demonstrações financeiras ora reportadas foram aprovadas em reunião do 
conselho de administração de 26 de fevereiro de 2015. 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.

a) Introdução

As principais políticas contabilísticas adotadas pela INCM na preparação des‑
tas demonstrações financeiras são expostas nas notas seguintes. Excetuando as 
situações descritas na nota 2b, estas políticas foram aplicadas de forma consis‑
tente 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).

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 

Nota 1 — Atividade 
económica da IMPRENSA 
NACIONAL — CASA 
DA MOEDA, S. A.

Nota 2 —  Bases de 
apresentação e principais 
políticas contabilísticas

12. notas às demonstrações financeiras
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estimativas e os juízos de valor mais significativos encontram‑se apresentadas 
na nota 2a.

b) Alterações nas políticas contabilísticas

Novas normas, interpretações e alterações, com data de entrada em vigor a partir 
1 de janeiro de 2014:

› Adoção da IFRS 10 Demonstrações financeiras consolidadas, da IFRS 11 
Acordos conjuntos e da IFRS 12 Divulgação de interesses noutras entidades, 
bem como das versões alteradas da IAS 27 Demonstrações financeiras separadas 
e da IAS 28 Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos (regula‑
mento n.º 1254/2012, de 11 de dezembro) — o objetivo da IFRS 10 é fornecer um 
modelo de consolidação único, que identifica a relação de controlo como base 
para a consolidação de todos os tipos de entidades. A IFRS 10 substitui a IAS 27 
Demonstrações financeiras consolidadas e separadas e a SIC 12 Consolidação 
— Entidades com finalidade especial. A IFRS 11 estabelece princípios para o re‑
lato financeiro pelas partes em acordos conjuntos e substitui a IAS 31 Interesses 
em empreendimentos conjuntos e a SIC 13 Entidades conjuntamente controla‑
das — Contribuições não monetárias por empreendedores. A IFRS 12 combina, 
reforça e substitui os requisitos de divulgação para as filiais, acordos conjuntos, 
associadas e entidades estruturadas não consolidadas. Em consequência destas 
novas IFRS, foi também emitida uma versão alterada da IAS 27 e da IAS 28.

› Emendas à IFRS 10 Demonstrações financeiras consolidadas, à IFRS 11 Acordos 
conjuntos e à IFRS 12 Divulgação de interesses noutras entidades (regulamento 
n.º 313/2013, de 4 de abril) — o objetivo das emendas consiste em clarificar a 
intenção do IASB quando emitiu pela primeira vez as orientações de transição 
relativas à IFRS 10. As emendas proporcionam também uma flexibilidade de 
transição suplementar relativamente à IFRS 10, à IFRS 11 e à IFRS 12, limitando o 
requisito de prestação de informações comparativas ajustadas apenas ao período 
comparativo precedente. Além disso, para as divulgações relativas a entidades 
estruturadas não consolidadas, as emendas suprimem a obrigação de apresentar 
informações comparativas para os períodos anteriores à aplicação pela primeira 
vez da IFRS 12.

› Alterações à IFRS 10 Demonstrações financeiras consolidadas, IFRS 12 
Divulgação de interesses noutras entidades e IAS 27 Demonstrações financeiras 
separadas (regulamento n.º 1174/2013, de 20 de novembro) — a IFRS 10 é emen‑
dada a fim de refletir melhor o modelo de negócio das entidades de investimento. 
Exige que essas entidades mensurem as suas filiais pelo justo valor através dos 
resultados, em vez de procederem à respetiva consolidação. A IFRS 12 é emen‑
dada a fim de exigir uma divulgação específica sobre essas filiais das entidades 
de investimento. As emendas à IAS 27 eliminaram ainda a opção que era dada 



RELATÓRIO DE gestão 2014    O valor da segurança página  149

às entidades de investimento no sentido de mensurarem os seus investimentos 
em determinadas filiais pelo custo ou pelo justo valor nas suas demonstrações 
financeiras separadas. As emendas à IFRS 10, à IFRS 12 e à IAS 27 implicam, por 
conseguinte, emendas à IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 7, IAS 12, IAS 24, IAS 32, IAS 
34 e IAS 39, a fim de assegurar a coerência entre as normas internacionais de 
contabilidade. 

› Alterações à IAS 36 Imparidade de ativos (regulamento n.º 1374/2013, de 19 de 
dezembro) — as principais alterações envolvem: (i) a remoção do requisito de di‑
vulgação da quantia recuperável das unidades geradoras de caixa relativamente 
às quais não foi reconhecida qualquer imparidade; (ii) introdução do requisito de 
divulgar informação acerca dos pressupostos‑chave, técnicas de avaliação e nível 
aplicável da hierarquia de justo valor para qualquer ativo individual (incluindo 
o goodwill) ou para qualquer unidade geradora de caixa relativamente aos quais 
foi reconhecidas ou revertidas perdas de imparidade durante o período, e para 
as quais o valor recuperável consiste no justo valor menos custos de vender; (iii) 
introdução do requisito de divulgação das taxas de desconto que foram usadas 
no período corrente e em mensurações anteriores das quantias recuperáveis dos 
ativos em imparidade que tenham sido baseadas no justo valor menos custos de 
vender usando a técnica do valor presente; (iv) remoção do termo «material», 
por se ter considerado desnecessária a referência explícita quando a norma faz 
referência aos requisitos de divulgações para os ativos (incluindo goodwill) ou 
unidades geradoras de caixa, para os quais uma perda ou reversão «material» de 
imparidade tenha sido incorrida durante o período.

› Alterações à IAS 39 Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensu‑
ração — novação de derivados e continuação da contabilidade de cobertura 
(regulamento n.º 1375/2013, de 19 de dezembro) — o objetivo das alterações é 
o de resolver as situações em que um derivado designado como instrumento de 
cobertura é objeto de novação entre uma contraparte e uma contraparte central 
por razões legais ou regulamentares. A solução prevista permitirá a continuação 
da contabilidade de cobertura independentemente da novação, o que não seria 
permitido na ausência destas emendas.

A alteração destas normas não tem impacto nas demonstrações financeiras da 
INCM.

c) Princípios de consolidação

Não aplicável.

d) Concentrações de atividades empresariais

Não aplicável.
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e) Subsidiárias e Entidades de Investimento

Não aplicável.

f) Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos

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 
políticas. Considerou‑se a existência de influência significativa quando a INCM 
detém, direta ou indiretamente, 20 % ou mais do poder de voto da investida, ou 
quando detém direitos especiais de voto.

As entidades que se qualificam como associadas são as seguintes:

Firma Sede social Atividade principal

Detenção do capital

Entidade

Percentagem do capital 
detido pela detentora direta

31 de 
dezembro de 

2014

31 de 
dezembro de 

2013

MULTICERT — Serviços de 
Certificação Eletrónica

Lisboa Serviços de certificação eletrónica INCM 20,00 % 20,00 %

Empresas participadas Método

31 de Dezembro de 2014 31 de dezembro de 2013
Ativo 
total

Passivo CP Total 
rendimentos  

e ganhos

RL Ativo 
total

Passivo CP Total 
rendimentos 

e ganhos

RL

MULTICERT — Serviços 
de Certificação Electrónica

Equivalência 
Patrimonial

 2 730  1 427 1 303  4 456  131  4 131  2 853  1 279  2 989  (1 077)

Na aquisição dos investimentos em associadas, qualquer diferença entre o custo 
do investimento e a parte do grupo no justo valor líquido dos ativos, passivos e 
passivos contingentes identificáveis da associada é contabilizada de acordo com 
a IFRS 3 e incluída na quantia escriturada do investimento. 

As associadas foram contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial, pelo 
qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e a quantia escriturada 
é aumentada ou diminuída para reconhecer a parte da investidora nos lucros ou 
prejuízos da investida depois da data da aquisição. A parte da investidora nos lu‑
cros ou prejuízos da investida é reconhecida nos lucros ou prejuízos da investido‑
ra. As distribuições recebidas de uma investida reduzem a quantia escriturada do 
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investimento. Podem também ser necessários ajustamentos na quantia escritura‑
da para alterações no interesse proporcional da investidora na investida, resultan‑
tes de alterações no capital próprio da investida que não tenham sido reconheci‑
das nos lucros ou prejuízos da investida. A parte da investidora nessas alterações 
é reconhecida diretamente no capital próprio da investidora.

Se a parte do grupo nas perdas de uma associada igualar ou exceder o seu inte‑
resse, é descontinuado o reconhecimento de perdas adicionais; depois do inte‑
resse ser reduzido a zero, é reconhecido um passivo se o grupo tiver incorrido em 
obrigações legais ou construtivas.

Após a aplicação do método da equivalência patrimonial são aplicados os requi‑
sitos da IAS 39 para determinar a necessidade de reconhecer qualquer perda 
por imparidade adicional com respeito ao interesse do grupo em cada uma das 
associadas.

g) Goodwill

Não aplicável.

h) Transações em moeda estrangeira

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

i) Ativos fixos tangíveis

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 o 
grupo. Todas as despesas com a manutenção e reparação dos ativos são reconhe‑
cidas como gasto, de acordo com o princípio do acréscimo.
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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 10

Equipamento básico 7

Equipamento de transporte 4

Equipamento administrativo 8

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 pelo 
grupo nas seguintes situações: (i) no momento da alienação; e (ii) quando não 
se esperam futuros benefícios económicos do seu uso ou alienação. O ganho ou 
perda decorrente do desreconhecimento de um item do ativo fixo tangível: (i) é 
incluído nos resultados quando o item é desreconhecido; e (ii) é determinado 
como a diferença entre o produto líquido da alienação, se o houver, e a quantia 
escriturada do item. 

j) Propriedades de investimento

Não aplicável.

k) Outros ativos intangíveis

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

Outros ativos intangíveis Vida útil

Propriedade industrial e outros direitos 3

Software 3

l) Imparidade de ativos em geral 

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 conjuntamente ge‑
rem fluxos de caixa independentes e, dessa forma, constituam uma UGC (unida‑
de geradora de caixa). Sempre que se verifique uma perda por imparidade numa 
UGC à qual tenha sido alocado goodwill, a perda será alocada em primeiro lugar 
ao goodwill sendo o remanescente rateado por entre os ativos que a compõem 
com base no valor líquido de balanço dos mesmos. Nesta repartição pelos ativos, 
o valor ajustado de cada um não poderá ficar inferior ao maior de entre o valor de 
um ativo deduzido dos gastos para venda, o seu valor de uso é 0 (zero).

A perda por imparidade é reconhecida na demonstração consolidada dos resul‑
tados, para ativos registados ao custo histórico e prioritariamente como um de‑
créscimo da reavaliação para os que se encontram reconhecidos ao justo valor na 
transição. Neste último caso, qualquer excesso remanescente será reconhecido 
na demonstração consolidada dos resultados. A amortização do bem será ajusta‑
da prospetivamente de acordo com o valor amortizável ajustado pela imparidade 
registada. 

m) Ativos biológicos e produtos agrícolas

Não aplicável.
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n) Outros ativos financeiros

Reconhecimento, mensuração e desreconhecimento

Os ativos financeiros são classificados de acordo com cada uma das seguintes 
categorias, dependendo do objetivo para o qual esse ativo foi adquirido:

› Ativos financeiros pelo justo valor por via dos resultados são ativos financei‑
ros que foram designados como tal ou estão classificados como detidos para 
negociação, pelo que são detidos pela INCM com o objetivo principal de gerar 
lucro a curto prazo e incluem derivados não designados como instrumentos de 
cobertura. São mensurados inicialmente no balanço pelos seus justos valores e 
quaisquer alterações subsequentes aos seus justos valores são reconhecidas di‑
retamente na demonstração dos resultados.

› Investimentos detidos até à maturidade são ativos financeiros não derivados 
com pagamentos fixados ou determináveis e maturidade fixada que a INCM 
tem a intenção positiva e a capacidade de deter até à maturidade. Estes ativos 
são mensurados inicialmente pelos seus justos valores acrescidos dos custos de 
transação diretamente atribuíveis à sua aquisição e são mensurados subsequen‑
temente pelo custo amortizado através do método do juro efetivo.

› Empréstimos concedidos e contas a receber são ativos financeiros não deri‑
vados com pagamentos fixados ou determináveis que não estão cotados num 
mercado ativo. Estes ativos são mensurados inicialmente pelos seus justos valo‑
res acrescidos dos custos de transação diretamente atribuíveis à sua aquisição 
e são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado através do método 
do juro efetivo.

› Ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros não derivados 
que sejam designados como disponíveis para venda ou que não sejam classi‑
ficados em cada uma das categorias anteriores. São mensurados inicialmente 
pelos seus justos valores acrescidos dos custos de transação diretamente atri‑
buíveis à sua aquisição e quaisquer alterações subsequentes aos seus justos va‑
lores são reconhecidas diretamente no capital próprio, exceto no caso de perdas 
por imparidade e de ganhos e perdas cambiais, até que o ativo financeiro seja 
desreconhecido, momento em que o ganho ou perda cumulativa anteriormente 
reconhecido no capital próprio deverá ser reconhecido nos resultados. Os divi‑
dendos resultantes de um instrumento de capital próprio disponível para venda 
são reconhecidos nos resultados quando o direito da entidade de receber paga‑
mento for estabelecido.

Os investimentos em instrumentos de capital próprio que não tenham um 
preço de mercado cotado num mercado ativo e cujo justo valor não possa ser 
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fiavelmente mensurado (bem como os derivados que estejam ligados a esses 
instrumentos de capital próprio e que devam ser liquidados pela entrega dos 
mesmos), são mensurados pelo custo.

Um ativo financeiro é desreconhecido quando: (i) os direitos contratuais aos flu‑
xos de caixa resultantes desse ativo expiram; (ii) tenham sido transferidos subs‑
tancialmente todos os riscos e benefícios associados à detenção desse ativo; ou 
(iii) apesar dos riscos e benefícios não terem sido substancialmente transferidos, 
o grupo não reteve o controlo sobre esse ativo.

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 via resultados, e em caso afirmativo, determina os fluxos de caixa futuros 
descontados e reconhece a perda. 

Quando existe evidência de imparidade nos ativos financeiros disponíveis para 
venda, a perda potencial acumulada registada no capital próprio (correspondente 
às variações negativas no justo valor) é transferida para resultados. Para as cate‑
gorias de ativos financeiros mensurados pelo custo ou custo amortizado (incluin‑
do investimentos em instrumentos de capital próprio mensurados pelo custo), as 
perdas por imparidade reconhecidas são registadas diretamente nos resultados.

Reversão da imparidade

Se, num período subsequente, a quantia da perda por imparidade diminuir e tal 
facto for objetivamente relacionado com um acontecimento que ocorra após o 
reconhecimento da imparidade, a perda por imparidade anteriormente 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 men‑
surados pelo custo, bem como, de investimentos em instrumentos de capital 
próprio classificados como disponíveis para venda, as perdas de imparidade re‑
conhecidas não são reversíveis. No caso de instrumentos de dívida classificados 
como disponíveis para venda, a reversão dessas perdas é efetuada por via dos 
resultados.

o) Outras contas a receber 

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.
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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. 

p) Inventários 

Os inventários são valorizados ao menor entre o seu custo de aquisição e o valor 
realizável líquido. O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, cus‑
tos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu 
local e na sua condição atual. 

O valor realizável líquido é o preço de venda estimado no decurso normal da 
atividade deduzido dos respetivos custos de venda. 

As diferenças entre o valor de custo e o valor realizável líquido, quando mais 
baixo, bem como o valor dos materiais potencialmente obsoletos, encontram‑se 
registadas na rubrica perdas de imparidade em existências.

O método de custeio adotado para a valorização das saídas de armazém é o custo 
médio ponderado. 

q) Caixa e depósitos bancários

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

r) Ativos não correntes detidos para venda e passivos relacionados

Não aplicável.

s) Instrumentos de capital próprio 

Não aplicável.

t) Provisões, ativos contingentes e passivos contingentes

Provisões

As provisões são reconhecidas para passivos de tempestividade ou quantia in‑
certa sendo que como resultado de acontecimentos passados e são reconhecidas 
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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.

u) Instrumentos financeiros derivados e contabilidade de cobertura

Não aplicável.

v) Outros passivos financeiros 

Um instrumento é classificado como um passivo financeiro quando existe uma 
obrigação contratual da sua liquidação ser efetuada mediante a entrega de 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.

w) Benefícios dos empregados

A INCM atribui benefícios pós‑emprego aos seus colaboradores, que se resu‑
mem a cuidados de saúde durante o período de reforma. 

Planos de benefícios definidos

Os planos de benefícios definidos são financiados através de fundos de pensões 
complementados por provisões específicas quando necessário.

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 
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do serviço, e (iii) deduzindo o justo valor de quaisquer ativos do plano do valor 
presente da obrigação de benefícios definidos.

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‑emprego. 
Os pressupostos atuariais compreendem:

› Pressupostos demográficos acerca das características futuras de empregados 
(e seus dependentes) correntes e antigos que sejam elegíveis para os benefícios. 
Os pressupostos demográficos tratam matérias tais como:

(i) Mortalidade, tanto durante como após o emprego;

(ii) Taxas de rotação, de incapacidade e de reforma antecipada dos empregados;
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(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.

› Pressupostos financeiros, tratando de itens tais como:

(i) A taxa de desconto;

(ii) Níveis de ordenados futuros e de benefícios;

(iii) No caso de benefícios médicos, custos médicos futuros incluindo, quando 
material, o custo de administrar reivindicações e pagamentos de benefícios; 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: 

2014 Respons.
serv. passados

Activos de
cobertura

Ganhos 
e perdas 

posteriores

Provisão
líquida

1 de janeiro 23 375 906 0 0 23 375 906

Custo do serviço 269 986 269 986

Juro líquido 856 412 856 412

Custo do exercício 1 126 398

Contribuições da empresa

Contribuições dos colaboradores 
(quotas)

186 741 186 741

Benefícios pagos (custos médicos) ‑1 129 082 ‑1 129 082

(Ganhos) e perdas atuariais: 2 973 063 2 973 063 0

(Ganhos) e perdas por experiência ‑1 678 544

(Ganhos) e perdas por alteração de 
pressupostos financeiros

4 651 607

Reconhecimento imediato dos 
ganhos e perdas no OCI

‑2 973 063 2 973 063

31 de dezembro 26 533 025 0 0 26 533 025
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2015 Respons. serv. 
passados

Activos de
cobertura

Ganhos 
e perdas 

posteriores

Provisão 
líquida

1 de janeiro 26 533 025 0 0 26 533 025

Custo do serviço 400 995 400 995

Juro líquido 650 684 650 684

Custo do exercício 1 051 679

Contribuições da empresa

Contribuições dos colaboradores 
(Quotas)

186 789 186 789

Benefícios pagos (custos médicos) ‑1 198 112 ‑1 198 112

(Ganhos) e perdas actuariais: 0 0 0

(Ganhos) e perdas por experiência 0

(Ganhos) e perdas por alteração de 
pressupostos financeiros

0

Reconhecimento imediato dos 
ganhos e perdas no OCI

0 0

31 de dezembro 26 573 381 0 0 26 573 381

Com os seguintes pressupostos para 2014:

Hipóteses atuariais Custo do Exercício RSP 31/12/2014

Tábua de mortalidade TV 88/90 TV 88/90

Tábua de invalidez EVK 80 EVK 80

Tábua de turnover N/A N/A

Taxa de desconto 3,75 % 2,50 %

Taxa de crescimento dos custos 3 % 3 %

x) Locações 

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

Os contratos de locação financeira são registados, na data do seu início, no ati‑
vo e no passivo, pelo custo de aquisição da propriedade locada, ou pelo valor 
atual das rendas de locação vincendas, se menor. As rendas são constituídas: (i) 
pelo encargo financeiro que é debitado em resultados; e (ii) pela amortização 
financeira do capital que é deduzida ao passivo. Os encargos financeiros são re‑
conhecidos como gastos ao longo do período de locação, a fim de produzirem 
uma taxa de juro periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo em 
cada período.
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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.

Situações em que a INCM age como locador — Locação operacional 

A INCM apresenta os ativos sujeitos a locação operacional no seu balanço de 
acordo com a natureza do ativo.

Os rendimentos provenientes de contratos de locação operacional, são reconhe‑
cidos no rendimento numa base de linha reta durante o prazo da locação. 

Os custos diretos iniciais incorridos são adicionados à quantia escriturada do ati‑
vo locado e reconhecidos como um gasto durante o prazo da locação, na mesma 
base do rendimento da locação.

Por forma a determinar se o ativo locado ficou em imparidade, aplica‑se o dis‑
posto na IAS 36.

y) Reconhecimento de gastos e perdas e de rendimentos e ganhos

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem independen‑
temente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime contabilísti‑
co do acréscimo. As diferenças entre os montantes pagos e recebidos e os respe‑
tivos gastos e rendimentos são registados no passivo e no ativo respetivamente.

Vendas de bens

O rédito proveniente das vendas de bens é reconhecido quando forem satisfeitas 
todas as condições seguintes:

› A INCM tenha transferido para o comprador os riscos e vantagens significati‑
vos da propriedade dos bens;

› A INCM não retenha envolvimento continuado de gestão com grau geralmente 
associado com a posse nem o controlo efetivo dos bens vendidos;

› A quantia do rédito seja fiavelmente mensurada;

› Seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam 
para o grupo; e
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› Os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser 
fiavelmente mensurados.

Prestação de serviços

O rédito associado com uma transação que envolva prestação de serviços é re‑
conhecido quando o desfecho dessa transação possa ser fiavelmente estimado, 
isto é, quando:

› A quantia de rédito seja fiavelmente mensurada;

› Seja provável que benefícios económicos associados com a transação fluam 
para o grupo;

› A fase de acabamento da transação à data do balanço seja fiavelmente mensu‑
rada; e

› Os custos incorridos com a transação e os custos para concluir a transação 
sejam fiavelmente mensurados.

Juros, royalties e dividendos

O rédito proveniente do uso de ativos da INCM que produzam juros, royalties e 
dividendos é reconhecido quando:

› Seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam 
para o grupo; e

› A quantia do rédito possa ser fiavelmente mensurada.

O rédito proveniente do uso desses ativos é reconhecido nas seguintes bases:

› Os juros são reconhecidos utilizando o método do juro efetivo;

› Os royalties são reconhecidos num regime de acréscimo de acordo com a subs‑
tância do acordo relevante; e 

› Os dividendos são reconhecidos quando for estabelecido o direito da INCM 
(enquanto acionista) de receber o pagamento, exceto nas associadas em que o 
rédito corresponde ao resultado atribuível à participação. 
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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 incluem gastos 
com materiais, mão‑de‑obra direta e gastos gerais.

z) Imposto sobre o rendimento

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 impos‑
tos sobre o rendimento respeitante ao lucro ou à perda tributável de um período. 
Os impostos diferidos são calculados para as diferenças temporárias entre os 
valores contabilísticos dos ativos e passivos e a sua base fiscal, utilizando as ta‑
xas de imposto aprovadas ou substancialmente aprovadas à data de balanço em 
cada jurisdição e que se espera que venham a ser aplicadas quando as diferenças 
temporárias se reverterem. 

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 empresariais; e

› No momento da transação, não afete o lucro contabilístico nem o lucro tributável. 

Passivos por impostos diferidos

São reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis exceto 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.

aa) Juízos de valor, estimativas e pressupostos críticos

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com as IFRS requer que 
a INCM efetue julgamentos e estimativas e utilize pressupostos que afetam a 
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aplicação das políticas contabilísticas e os montantes de rendimentos, gastos, 
ativos e passivos. Alterações em tais pressupostos ou diferenças destes face à 
realidade poderão ter impacto sobre as atuais estimativas e julgamentos. As áre‑
as que envolvem um maior nível de julgamento e complexidade, ou onde são 
utilizados pressupostos e estimativas significativas na preparação das demons‑
trações financeiras, são as seguintes:

Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis

Na medida em que são efetuadas estimativas relativas à vida útil dos equipamen‑
tos fabris e outros, sujeito a obsolescência tecnológica e desgaste pelo uso.

Benefícios pós-emprego

No cálculo das responsabilidades sobre benefícios pós‑emprego a INCM utiliza 
pressupostos como taxas de desconto, taxa de crescimento salarial e pensões, 
idade de reforma, pressupostos de mortalidade e histórico de gastos com saúde 
para calcular as estimativas.

Impostos diferidos

Pressupõe‑se que não existirão alterações nas taxas previstas de IRC.

ab) Atividade regulada — Reconhecimento de ativos e passivos regulatórios

Não aplicável.

ac) Serviços no âmbito das concessões

Não aplicável.

ad) Especificidades ao abrigo da IAS 34 (relato financeiro intercalar)

A IAS 34 prescreve o conteúdo mínimo de um relato financeiro intercalar e os 
princípios de reconhecimento e de mensuração em demonstrações financeiras 
completas ou condensadas para um período intercalar.

A INCM está sujeita a relato financeiro intercalar em base consolidada, apresen‑
tando demonstrações financeiras completas que devem seguir a disciplina da 
IAS 1 (IAS 34.9).

Ao abrigo da IAS 34.23, no reconhecimento, mensuração, classificação ou divul‑
gação de itens para efeitos de relato financeiro intercalar, a materialidade deve 
ser aferida com relação aos dados do período intercalar.
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Na preparação de um relato financeiro intercalar, as mensurações poderão fazer 
uso de estimativas em maior extensão do que as utilizadas para efeitos de relato 
financeiro anual (IAS 34.41).

Os apêndices B e C da IAS 34 (IFRS/IASB) facultam exemplos, para efeitos de 
relato financeiro intercalar, sobre a aplicação dos princípios de reconhecimento 
e mensuração e sobre o uso de estimativas.

Não houve reexpressões e reclassificações no período em questão.

Não aplicável.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2014, o movimento ocorrido no 
valor dos ativos fixos tangíveis, bem como as respetivas depreciações acumula‑
das foi o seguinte:

Ativos fixos tangíveis 31 de dezembro de 2014
Terrenos 

e recursos 
naturais

Edifícios 
e outras 

construções

Equipamento 
básico

Equipamento 
de transporte

Equipamento 
administrativo

Outras 
imobilizações 

corpóreas

Imobilizações 
em curso

Total

Ativo bruto
Saldo inicial  
(final de n‑1)

16 829 77 952 63 619 925 11 493 8 676 1 195 180 689 

Reexpressões  
(sinal + ou ‑)

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 

Saldo inicial reexpresso 16 829 77 952 63 619 925 11 493 8 676 1 195 180 689 

Adições (sinal +) ‑ ‑ 238 20 245 ‑ 804 1 307 

Alienações (sinal ‑) ‑ ‑ (48) ‑ ‑ ‑ ‑ (48)

Outras transferências/ 
abates (sinal + ou ‑)

‑ 156 (6 054) (10) (161) 108 (1 173) (7 134)

Saldo final 16 829 78 108 57 755 934 11 576 8 784 826 174 814 
Depreciações 
acumuladas
Saldo inicial  
(final de n‑1)

‑ 59 519 61 294 886 9 740 13 ‑ 131 451 

Reexpressões ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 

Saldo inicial reexpresso ‑ 59 519 61 294 886 9 740 13 ‑ 131 451 

Adições (sinal +) ‑ 2 430 1 070 13 620 ‑ ‑ 4 132 

Outras transferências/ 
abates (sinal + ou ‑)

‑ ‑ (6 984) (10) (174) ‑ ‑ (7 168)

Saldo final - 61 949 55 379 888 10 186 13 - 128 415 
Valor líquido (IFRS) 16 829 16 159 2 376 46 1 390 8 772 826 46 398 

Nota 3 — Reexpressões 
e reclassificações

Nota 4 — Fluxos de 
caixa (consolidada)

Nota 5 — Ativos 
fixos tangíveis
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Ativos fixos tangíveis 31 de dezembro de 2013
Terrenos 

e recursos 
naturais

Edifícios 
e outras 

construções

Equipamento 
básico

Equipamento 
de transporte

Equipamento 
administrativo

Outras 
imobilizações 

corpóreas

Imobilizações 
em curso

Total

Ativo bruto
Saldo inicial  
(final de n‑1)

16 829 77 492 64 132 912 10 717 8 673 1 555 180 309 

Reexpressões  
(sinal + ou ‑)

‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 

Saldo inicial reexpresso 16 829 77 492 64 132 912 10 717 8 673 1 555 180 309 

Adições (sinal +) ‑ ‑ 182 13 436 ‑ 1 673 2 305 

Alienações (sinal ‑) ‑ ‑ (4) ‑ (29) ‑ ‑ (34)

Outras transferências/ 
abates (sinal + ou ‑)

‑ 460 (691) (0) 369 3 (2 033) (1 892)

- 16 829 77 952 63 619 925 11 493 8 676 1 195 180 689 
Depreciações 
acumuladas
Saldo inicial (final 
de n‑1)

‑ 57 076 61 121 873 9 714 13 ‑ 128 796 

Reexpressões ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ 

Saldo Inicial ‑ 57 076 61 121 873 9 714 13 ‑ 128 796 

Adições (sinal +) ‑ 2 453 1 507 13 602 ‑ ‑ 4 575 

Outras transferências/ 
abates (sinal + ou ‑)

‑ (10) (1 334) (0) (575) ‑ ‑ (1 919)

‑ 59 519 61 294 886 9 740 13 ‑ 131 451 

Valor líquido 16 829 18 433 2 325 39 1 752 8 663 1 195 49 237 

Não aplicável.

Não aplicável.

Outros ativos intangíveis Outros ativos fixos intangíveis Outros ativos fixos intangíveis

Com 
vida útil 

indefinida

Com vida 
útil finita

Total Com 
vida util 

indefinida

Com vida 
útil finita

Total

Valores líquidos

Saldo inicial (final de n‑1)  ‑  947  947  ‑  1.383  1.383 

Reexpressões (sinal + ou ‑)  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 

Saldo inicial reexpresso  ‑  947  947  ‑  1.383  1.383 

Adições (sinal +)  ‑  1.120  1.120  ‑  164  164 

Outras transferências/abates (sinal + ou ‑)  ‑  (38)  (38)  ‑  ‑  ‑ 

Amortizações — Operações em Continuação (sinal ‑)  ‑  (655)  (655)  ‑  (599)  (599)

Saldo final  -  1 373  1 373  -  947  947 

Nota 6 — Propriedades 
de investimento

Nota 7 — Goodwill

Nota 8 — Ativos intangíveis
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Programas de computador — 276 M€

Ativos intangíveis em curso — 843 M€

Não aplicável.

Participações financei-
ras — método da equiva-
lência patrimonial

31-dez-14 31-dez-13
Saldo 

inicial 
(final 

de n-1)

Reex-
pressões

Saldo 
inicial  

reexpresso

Movimentos 
de equivalên-

cia patrimo-
nial

Saldo 
final

Saldo 
inicial 
(final 

de n-1)

Reexpres-
sões

Saldo 
inicial  

reexpresso

Movimentos 
de 

equivalência 
patrimonial

Outras 
transferências

Saldo 
final

Entidade:
MULTICERT — Serviços 
de Certificação Eletrónica

 256  ‑  256  5  261  642  ‑  642  (150)  (236)  256 

 256  -  256  5  261  642  -  642  (150)  (236)  256 

Não aplicável.

Não aplicável.

Outros ativos financeiros Correntes Não correntes Correntes Não correntes

31 de dezembro de 2014 31 de dezembro de 2013

Detidos até à maturidade  ‑  ‑  ‑  ‑ 

Outros  ‑  5 794  ‑  5 679 

 ‑  5 794  -  5 679 

Nota 9 — Ativos biológicos

Nota 10 —  Participações 
financeiras — método 
da equivalência 
patrimonial

Nota 11 —  Participações 
financeiras — outros 
métodos

Nota 12 — Ativos 
financeiros detidos 
para negociação

Nota 13 — Outros 
ativos financeiros
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Não aplicável.

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

Impostos diferidos 31 de dezembro de 2014 31 de dezembro de 2013

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

6 662 837 (468) 7 031 8 423 (1 209) (552) 6 662

Reavaliações efetuadas 187 ‑ (13) 174 179 ‑ 9 187

Outras provisões e 
ajustamentos não aceites 
fiscalmente

228 (207) (3) 18 248 (3) (16) 228

Outros 1 031 (958) (72) ‑ 2 206 (1 031) (145) 1 031

8 108 (328) (556) 7 224 11 056 (2 243) (705) 8 108

Passivos por impostos 
diferidos

Não correntes

Reavaliações efectuadas 3 559 (228) (250) 3 081 4 148 (245) (343) 3 559

3 559 (228) (250) 3 081 4 148 (245) (343) 3 559

Os ativos por impostos diferidos relativos a prejuízos fiscais reportáveis e crédito 
de imposto são reconhecidos quando exista uma expectativa razoável de haver 
lucros tributáveis futuros. A incerteza de recuperabilidade de prejuízos fiscais 
reportáveis e crédito de imposto é considerada no apuramento de ativos por im‑
postos diferidos. 

Detalhe das variações superiores a 1 milhão de euros:

Em 2013:

«outros‑ variação com efeitos em resultados» — 1 031 M€ — diferença temporária 
decorrente da adoção pela primeira vez do SNC.

«Responsabilidade com benefícios de reforma‑ variação com efeitos em resulta‑
dos» — 1 209 M€.

Nota 14 — Acionistas/
Sócios

Nota 15 — Ativos e Passivos 
por impostos diferidos
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Os Ativos e passivos por impostos diferidos são apresentados pelo seu valor lí‑
quido 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 para os ajustamentos IFRS, foram estima‑
das algumas diferenças temporárias, a saber: 

1) 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. 

2) Desreconhecimento da responsabilidade com a Caixa Geral de 
Aposentações e ativo fixo intangível

Os valores que resultaram do não reconhecimento do ativo e passivo referidos 
concorrem, em partes iguais, para a formação do lucro tributável do 1.º  período 
em que se apliquem as normas e dos quatro períodos seguintes.

3) Benefícios pós-emprego

O reconhecimento de um passivo por benefícios pós‑emprego origina diferen‑
ças entre o lucro contabilístico e o lucro tributável.

4) Depreciações não aceites fiscalmente mas dedutíveis em períodos futuros

Os ativos e passivos por impostos diferidos são apresentados pelo seu valor lí‑
quido 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.

Adiantamentos a fornecedores Correntes

31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Adiantamentos a fornecedores

Conta corrente 121 14 

De imobilizado ‑ ‑ 

121 14 

Nota 16 — Adiantamentos 
a fornecedores
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Estado e outros entes públicos Correntes Não 
correntes

Correntes Não 
correntes

31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Ativo

Imposto sobre o rendimento a receber  ‑  ‑  2 888  ‑ 

Outro  0  ‑  0  ‑ 

 0  -  2 888  - 

Passivo

Imposto sobre o rendimento a receber  4 301  ‑  ‑  ‑ 

Outro  662  ‑  1 638  ‑ 

 4 962  -  1 638  - 

Em dezembro de 2013:

Detalhe da rúbrica «Outros»:

• IVA a pagar — 1 011 M€

• CGA — 46 M€

• Taxa social única — 338 M€

• Imp. ret. fonte — 243 m

Outras contas a receber Correntes Não 
correntes

Correntes Não 
correntes

31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Pessoal  122  ‑  117  ‑ 

Fornecedores C/C  2  ‑  4  ‑ 

Outros  235  ‑  490  ‑ 

Acréscimos de rendimentos  620  ‑  442  ‑ 

 979  -  1 052  - 

Nota 17 — Estado e 
outros entes públicos

Nota 18 —  Outras 
contas a receber
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Diferimentos — Ativo Correntes Não 
correntes

Correntes Não 
correntes

31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Pagamentos antecipados  789  ‑  797  ‑ 

 789  -  797  - 

Diferimentos - Passivo Correntes Não 
correntes

Correntes Não 
correntes

31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Rendimentos diferidos  ‑  ‑ 

Relacionados com subsídios para ativos  ‑  10  ‑  14 

Outros  76  ‑  86  ‑ 

 76  10  86  14 

Inventários 31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Inventários (balanço)

Mercadorias  104  97 

Produtos acabados e intermédios  10 436  8 777 

Subprodutos, desperdícios. resíduos e refugos  1 256  956 

Produtos e trabalhos em curso  793  704 

Matérias‑primas, subsidiárias e de consumo  9 967  14 283 

Adiantamentos por conta de compras  ‑  ‑ 

Perdas por imparidade de existências  (4 955)  (4 698)

Total  17 601  20 118 

Em dezembro de 2014:

Detalhe da rubrica de produtos acabados e intermédios:

• Livros diversos — 3 473 M€

• Moeda comemorativa coleção — 3 872 M€

• Cartões PVC — 961 M€

• Impressos exclusivos — 398 M€

• Passaportes — 265 M€

• Cunhos — 91 M€

Nota 19 — Diferimentos

Nota 20 — Inventários
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• Hologramas — 164 M€

• Selos tabaco — 75 M€

• Moeda comemorativa corrente — 75 M€

• Medalhas — 66 M€

• Restantes — 995 M€

Detalhe da rúbrica de matérias‑primas, subsidiárias e consumo:

• Disco amoedado (PTE) — 5 552 M€

• Disco — 875 M€

• Chips — 205 M€

• Papel ‑ 674 M€

• Filmes — 877 M€

• Material Holográfico — 250 M€

• Restantes — 1 534 M€

Detalhe da rúbrica de subprodutos:

• Refugo metal nobre — 764 m €

• Refugo metal não nobre — 449 m €

Em dezembro de 2013:

Detalhe da rúbrica de produtos acabados e intermédios:

• Livros diversos — 3 415 M€

• Moeda comemorativa coleção — 2 112 M€
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• Cartões PVC — 1 065 M€

• Impressos exclusivos — 408 M€

• Passaportes — 369 M€

• Cunhos — 176 M€

• Hologramas — 113 M€

• Selos tabaco — 100 M€

• Moeda comemorativa corrente — 71 M€

• Medalhas — 65 M€

• Restantes — 883 M€

Detalhe da rúbrica de Matérias Primas, subsidiárias e consumo:

• Disco amoedado (PTE) — 8 300 M€

• Disco — 1 995 M€

• Chips — 1 173 M€

• Papel — 546 M€

• Filmes — 757 M€

• Restantes — 1 512 M€

Nas estimativas do valor realizável líquido foi tomada em consideração a finali‑
dade para a qual o inventário é detido isto é, se as quantidades previstas de venda 
forem inferiores às quantidades de inventário detidas, o valor realizável líquido 
do excesso é ajustado ao valor que a empresa estima em conseguir recuperar 
com o abate.
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Na generalidade, o critério adotado para o reconhecimento da imparidade pren‑
de‑se sobretudo pela avaliação dos consumos do último ano e na previsão do 
próximo.

Resumos dos ajustamentos de inventários:

Descrição Valor bruto Ajustamento Valor líquido

Matérias‑primas, subsidiárias e consumo 9 967 1 006 8 961

Produtos e trabalhos em curso 793 792

Subprodutos desperdícios resíduos refugos 1 256 1 256

Produtos acabados e intermédios 10 436 3 901 6 534

Mercadorias 104 48 56

Total 22 556 4 955 17 601

Clientes 31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Clientes c/c  16 445  4 769 

Clientes de cobrança duvidosa  607  701 

Outros  16  3 

Perdas de imparidade acumuladas  (607)  (701)

 16 461  4 772 

Clientes com saldos superiores a 2 milhões de euros:

Instituto Registos Notariado, I. P.: 12 928 M€

Caixa e depósitos bancários 31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Depósitos a prazo  28 000  50 310 

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis  5 270  16 985 

Numerário  441  438 

 33 710  67 732 

Não aplicável.

O capital nominal da INCM, no valor de 30 000 milhares de euros é com‑
posto por 6 000 000 ações nominativas de 5 euros cada e é detido pela 
PARPÚBLICA — Participações Públicas, SGPS, S. A., em 100 %.

Nota 21 — Clientes

Nota 22 — Caixa 
e depósitos bancários

Nota 23 — Ativos não 
correntes detidos 
para venda e passivos 
relacionados

Nota 24 —  Capital próprio
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A rúbrica reservas não distribuíveis é composta essencialmente pela reserva le‑
gal 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 resul‑
tado líquido do período até à concorrência de um valor correspondente à quinta 
parte do capital social. Esta reserva não é distribuível a não ser em caso de li‑
quidação da empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos depois de 
esgotadas as outras reservas, ou incorporada no capital.

Nesta rubrica são também registados os ajustamentos ao justo valor dos 
instrumentos financeiros de cobertura de fluxos de caixa, bem como as diferenças 
de câmbio resultantes da transposição de unidades operacionais em moeda 
estrangeira.

As rubricas excedentes de valorização de ativos fixos correspondem às revalori‑
zações dos ativos fixos efetuadas na data de transição para as IFRS.

A rubrica ajustamentos ao valor de ativos financeiros corresponde essencialmente a:

› Ajustamentos decorrentes da aplicação do método da equivalência patrimonial 
previsto na IAS 28;

› Ajustamentos ao justo valor dos ativos financeiros disponíveis para venda pre‑
vistos na IAS 39.

A rubrica resultados acumulados corresponde aos resultados líquidos dos pe‑
ríodos anteriores, conforme deliberações efetuadas nas assembleias gerais. 
Encontram‑se ainda registadas nesta rúbrica as alterações decorrentes da aplica‑
ção pela primeira vez das Normas Internacionais de Relato Financeiro.

Detalhe da DACP (Rend. 
Int.) e DR Integral

Total Capital Reservas 
legais

Outras 
reservas

Excedentes de 
revalorização

Ajustamentos 
em ativos 

financeiros

Outras 
variações 
no capital 

próprio

Resultados 
transitados

Resultado 
líquido 

do periodo

Subtotal 
(antes 

de I.M.)

Resultado líquido do 
período

 17.537  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  17.537  17.537 

Interesses minoritários  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 

Rubricas que não irão 
ser posteriormente 
reclassificadas nos 
resultados

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Aumentos / diminuições 
no excedente de 
valorização de ativos fixos

 ‑  ‑  ‑  ‑  (2)  ‑  ‑  2  ‑  ‑ 

Montante originado 
durante o período

 ‑  ‑  ‑  ‑  (2)  ‑  ‑  2  ‑  ‑ 

Ajustamentos de 
reclassificação

 ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 
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Detalhe da DACP (Rend. 
Int.) e DR Integral

Total Capital Reservas 
legais

Outras 
reservas

Excedentes de 
revalorização

Ajustamentos 
em ativos 

financeiros

Outras 
variações 
no capital 

próprio

Resultados 
transitados

Resultado 
líquido 

do periodo

Subtotal 
(antes 

de I.M.)

Remensuração de 
responsabilidades com 
planos de benefícios 
definidos

 1 599  ‑  ‑  4 572  ‑  ‑  (2 973)  ‑  ‑  1 599 

Montante originado 
durante o período

 (2 973)  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  (2 973)  ‑  ‑  (2 973)

Ajustamentos de 
reclassificação

 4 572  ‑  ‑  4 572  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  4 572 

Outro rendimento 
integral imputado 
de associadas e 
empreendimentos 
conjuntos

 ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  (83)  ‑  83  ‑  ‑ 

Montante originado 
durante o período

 ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 

Ajustamentos de 
reclassificação

 ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  (83)  ‑  83  ‑  ‑ 

Ajustamentos por 
reconhecimento de 
impostos diferidos (só de 
rubricas do CP)

 (306)  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  (306)  ‑  (306)

Montante originado 
durante o período

 (306)  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  (306)  ‑  (306)

Ajustamentos de 
reclassificação

 ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 

Outras transferências  (2 640)  41 647  (41 647)  ‑  ‑  ‑  ‑  (2 640)  ‑  (2 640)

Montante originado 
durante o período

 ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 

Ajustamentos de 
reclassificação

 (2 640)  41 647  (41 647)  ‑  ‑  ‑  ‑  (2 640)  ‑  (2 640)

 (1 348)  41 647  (41 647)  4 572  (2)  (83)  (2 973)  (2 861)  ‑  (1 348)

Total do rendimento 
integral (operações 
não resultantes de 
transações com 
proprietários)

 16 189  41 647  (41 647)  4 572  (2)  (83)  (2 973)  (2 861)  17 537  16 189 

Detalhe do total de rendimento integral:

Capital: aumento de capital por incorporação de reservas legais: 41 647 M€

Reservas legais: aumento de capital por incorporação de reservas legais: 
(41 647) M€

Outras reservas: transferência de ganhos atuariais de 2013 de benefícios pós‑
‑emprego, reconhecidos em resultados transitados: 4 572 M€

Excedentes de revalorização — realização de reserva de reavaliação: (2) M€

Ajustamento em ativos financeiros — disponibilização de dividendos da associa‑
da MULTICERT para resultados transitados: (83) M€
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Outras variações em capital próprio — ganhos/perdas atuariais de 2014 de bene‑
fícios pós‑emprego: 2 973 M€

Resultados transitados:

› Realização de reserva de reavaliação: 2 M€;

› Disponibilização de dividendos da associada MULTICERT: 83 M€;

› Impostos diferidos — alteração de taxa de 30,5 % para 28,5 %: (306) M€;

› Transferência de ganhos atuariais de 2013 de benefícios pós ‑emprego, reconhe‑
cidos em resultados transitados: (4 572) M€;

› IRC anos anteriores: (236) M€;

› IVA anos anteriores: 1 412 M€;

› Correção de saldo de diferenças de expedição de anos anteriores: 756 M€;

Resultado líquido do período: 17 537 M€.

Não aplicável.

31 de dezembro de 2014

Provisões (balanço) 
não correntes

Saldo inicial 
(final de n-1)

Reexpressões
Saldo inicial 

reexpresso
Aumentos

Montantes 
não utilizados 

revertidos 

Saldo 
Final

Provisões 

Provisão para processos judiciais em curso  105  ‑  105  29  ‑  134 

Provisão para contingências fiscais — Brasil  688  ‑  688  ‑  (688)  ‑ 

 793  -  793  29  (688)  134 

Foi criada em 2011 uma provisão de 1,09 M€ de acordo com o plano anunciado 
para encerramento da Livraria Camões no Brasil. Durante o ano de 2012 foi utili‑
zado o montante de 337 M€ e em 2013 0,3 M€.

Nota 25 — Interesses que 
não controlam — Balanço

Nota 26 — Provisões
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No ano de 2014 foram revertidos os valores na totalidade: 688 M€ nas provisões 
não correntes e 63 M€ nas provisões correntes.

31 de dezembro de 2014

Provisões (balanço)
correntes

Saldo inicial 
(final de n-1)

Reexpressões
Saldo inicial 
Reexpresso

Aumentos
Montantes 

não utilizados 
revertidos 

Saldo 
final

Provisões 

Provisão para contingências fiscais ‑ Brasil  63  ‑  63  ‑  (63)  ‑ 

63 0  63  -  (63)  - 

31 de dezembro de 2013

Provisões (balanço) não correntes
Saldo inicial 

(final de n-1)
Reexpressões

Saldo inicial 
reexpresso

Aumentos
Montantes 

não utilizados 
revertidos 

Saldo 
final

Provisões 

Provisão para processos judiciais em curso  203  ‑  203  ‑  (98)  105 

Provisão para contingências fiscais ‑ Brasil  688  ‑  688  ‑  ‑  688 

 891  -  891  -  (98)  793 

31 de dezembro de 2013

Provisões (balanço) correntes
Saldo inicial 

(final de n-1)
Reexpressões

Saldo inicial 
reexpresso

Aumentos
Montantes 

não utilizados 
revertidos 

Saldo 
final

Provisões 

Provisão para contingências fiscais ‑ Brasil  63  ‑  63  ‑  ‑  63 

 63  -  63  -  -  63 

Não aplicável.

Responsabilidades por benefícios pós-emprego 31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Responsabilidade por serviços passados no início do período  23 376  27 618 

Custo de juros  856  390 

Custo do serviço corrente  270  1 013 

Ganhos e perdas atuariais  2 973  (4 572)

Benefícios pagos  (1 129)  (1 074)

Outros  187  ‑ 

Nota 27 — Financiamentos 
obtidos

Nota 28 — Responsabilidades 
por benefícios pós‑emprego
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Responsabilidades por benefícios pós-emprego 31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Responsabilidade por serviços passados no final do período  26 533  23 376 

Responsabilidades por benefícios pós‑emprego  26 533  23 376 

Responsabilidade por benefícios de reforma 31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Reconciliação dos valores presentes com ativos e passivos 
reconhecidos no balanço

Valores presentes  26 533  23 376 

Ganhos ou perdas atuariais líquidos não reconhecidos no 
balanço

 ‑  ‑ 

Custo do serviço passado não reconhecido no balanço  ‑  ‑ 

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

 ‑  ‑ 

Outras quantias reconhecidas no balanço  ‑  ‑ 

 26 533  23 376 

31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

31 de dezembro 
de 2012

31 de dezembro 
de 2011

31 de dezembro 
de 2010

31 de dezembro 
de 2009

Valor presente das responsabilidades 26 533 23 376 27 618 27 071 22 948 20 862

Valor dos ativos dos fundos

Excedente/défice do plano

Conforme referido na nota 19, por força do estipulado em acordos de empresa, a 
INCM mantém um conjunto de obrigações de benefícios definidos, para com os 
seus empregados, que são tratadas nos termos previstos na IAS 19.

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 das diversas empresas da INCM foram determinadas por 
estudos atuariais reportados a 31 de dezembro de 2013, elaborados por entidades 
independentes, individualmente para cada uma das empresas, utilizando o méto‑
do «Unidade de Crédito Projetado».
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Os principais pressupostos atuariais utilizados na elaboração dos estudos po‑
dem ser apresentados como se segue:

Portugal
31 de dezembro 
de 2014

Brasil
31 de dezembro 
de 2014

Portugal
31 de dezembro 
de 2013

Brasil
31 de dezembro 
de 2013

Tábua de mortalidade TV 88/90 TV 88/90

Tábua de invalidez EVK 80 EVK 80

Taxa de rendimento

Taxa de crescimento

Salários 1,5 % 0 % até 2014; 
1,5 % depois

Pensões 1,5 % 0 % até 2014; 
1,5 % depois

Pensão de reforma da 
segurança social

31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Adiantamentos de clientes 73 22 

73 22 

Fornecedores 31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Fornecedores c/c 4 715 4 878 

Fornecedores — facturas em receção e conferência 84 139 

Outros 321 377 

5 120 5 394 

Outras contas a pagar Correntes Não correntes Correntes Não correntes

31 de dezembro de 2014 31 de dezembro de 2013

Fornecedores de imobilizado  ‑  ‑  152  ‑ 

Pessoal  29  ‑  8  ‑ 

Fornecedores  257  ‑  44  ‑ 

Acréscimos de gastos  2 771  ‑  2 642  ‑ 

Outros  97  ‑  744  ‑ 

 3 153  ‑  3 590  ‑ 

 3 153 

Nota 29 — Adiantamentos 
de clientes

Nota 30 — Fornecedores

Nota 31 — Outras 
contas a pagar
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Não aplicável.

Não aplicável.

Rédito das vendas e dos serviços prestados 31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Vendas

Mercado interno  66 449  59 215 

Mercado externo  6 147  6 486 

 ‑  ‑ 

 72 596  65 701 

Prestações de serviços

Mercado interno  9 211  8 864 

Mercado externo  2 188  1 334 

 11 399  10 198 

Total  83 995  75 900 

Em 2014:

Principais produtos:

• Cartões poliméricos — 29 651 €

• Passaportes — 15 131 M€

• Impressos — 10 521 M€

• Moeda nacional com acabamento especial — 5 851 M€

• Refugo* — 5 555 €

• Moeda nacional com acabamento normal — 4 605 M€

• Anúncios — 3 107 M€

• Selo tabaco — 2 359 M€.

* Trata‑se de alienação extraordinária e pontual de refugo de disco amoedado, ao 
abrigo do protocolo estabelecido com a DGTF. 

Nota 32 — Passivos 
financeiros detidos 
para negociação

Nota 33 — Outros 
passivos financeiros

Nota 34 — Vendas e 
serviços prestados
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Em 2013:

Principais produtos:

• Cartões poliméricos — 22 143 M€;

• Passaportes — 16 338 M€;

• Impressos — 11 076 M€;

• Moeda nacional com acabamento especial — 5 163 M€;

• Refugo* — 6 324 M€;

• Moeda nacional com acabamento normal — 684 M€;

• Anúncios — 3 202 M€.

* Trata‑se de alienação extraordinária e pontual de refugo de disco amoedado, ao 
abrigo do protocolo estabelecido com a DGTF. 

Subsídios à exploração 31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Outros proveitos e ganhos ‑ 1 

Total - 1 

Os valores registados nestas rubricas correspondem à parte da INCM, respeti‑
vamente, nos lucros e prejuízos do exercício das diversas empresas associadas, 
decorrente da aplicação do método da equivalência patrimonial.

Ganhos e perdas imputados de subsidiárias,  
associadas e empreendimentos conjuntos

31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Ganhos

MULTICERT — Serviços de Certificação Eletrónica 26 ‑ 

Total 26 - 

Perdas

MULTICERT — Serviços de Certificação Eletrónica ‑ 215 

Total - 215 

Nota 35 — Subsídios 
à exploração

Nota 36 — Ganhos e 
perdas imputados de 
subsidiárias, associadas 
e empreendimentos 
conjuntos
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Não aplicável.

Não aplicável.

Variação nos inventários da 
produção (variação da produção)

Produtos 
acabados e 

intermédios

Subprodutos, 
desperdícios, 

resíduos e refugos

Produtos e 
trabalhos 
em curso

Produtos 
acabados e 

intermédios

Subprodutos, 
desperdícios, 

resíduos e refugos

Produtos e 
trabalhos 
em curso

31 de dezembro de 2014 31 de dezembro de 2013

Inventários iniciais (finais de n‑1)  (8 777)  (956)  (704)  (8 963)  (2 392)  (1 819)

Reexpressões (sinal + ou ‑)  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑  ‑ 

Inventários iniciais reexpressos  (8 777)  (956)  (704)  (8 963)  (2 392)  (1 819)

Regularização de inventários  
(sinal + ou ‑)

 240  0  ‑  618  0  ‑ 

Existências finais (sinal +)  10 436  1 256  793  8 777  956  704 

Variação da produção — 
Operações em Continuação

 1 900  300  89  431  (1 435)  (1 115)

 2 289  (2 119)

Trabalhos para a própria entidade 31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Activo não corrente

Ativos fixos tangíveis 126 2 

Total 126 2 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas (CMVMC)

Mercadorias Matérias-primas, 
subsidiárias 

e de consumo

Mercadorias Matérias-primas, 
subsidiárias 

e de consumo

31 de dezembro de 2014 31 de dezembro de 2013

Inventários Iniciais (final de n‑1)  97  14 283  109  14 751 

Reexpressões (sinal + ou ‑)  ‑  ‑  ‑  ‑ 

Inventários iniciais reexpressos  97  14 283  109  14 751 

Compras (sinal +)  41  16 792  ‑  15 546 

Regularização de existências (sinal + ou ‑)  (1)  (54)  (1)  (68)

Nota 37 — Dividendos 
de participações ao 
custo e ao justo valor

Nota 38 —  Mais‑valias 
resultantes de 
reprivatizações

Nota 39 — Variação nos 
inventários da produção

Nota 40 — Trabalhos 
para a própria entidade

Nota 41 — Custo das 
mercadorias vendidas e 
das matérias consumidas
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Custo das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas (CMVMC)

Mercadorias Matérias-primas, 
subsidiárias 

e de consumo

Mercadorias Matérias-primas, 
subsidiárias 

e de consumo

31 de dezembro de 2014 31 de dezembro de 2013

Existências finais (sinal ‑)  (104)  (9 967)  (97)  (14 283)

Inventários consumidos e vendidos — operações em 
Continuação

 32  21 054  11  15 946 

 21 087  15 957 

Os fornecimentos e serviços externos podem ser decompostos como se segue:
Fornecimentos e serviços externos 31 de dezembro 

de 2014
31 de dezembro 

de 2013

Combustíveis  44  55 

Outros materiais e serviços consumidos  7 175  6 977 

Trabalhos especializados  2 973  2 413 

Conservação e reparação de outros ativos  848  983 

Comissões  0  1 

Rendas e alugueres  450  695 

Subcontratos  190  632 

Seguros  168  183 

Honorários  90  66 

Vigilância e segurança  577  878 

 12 516  12 882 

Detalhe da rubrica «outros»:

Em 2014:

› Transp. mercadorias — 3 610 M€;

› Royalties — 1 148 M€;

› Eletricidade — 810 M€;

› Limpeza, higiene conforto — 467 M€;

› Comunicação dados e voz — 162 M€;

› Serviços bancários — 68 M€;

Nota 42 — Fornecimentos 
e serviços externos
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› Publicidade e propaganda — 98 M€;

› Valor facial — 193 M€;

› Outros serviços — 617 M€.

Em 2013:

› Transp. mercadorias — 3 089 M€;

› Royalties — 1 343 M€;

› Electricidade — 816 M€;

› Limpeza, higiene conforto — 526 M€;

› Comunicação dados e voz — 144 M€;

› Serviços bancários — 143 M€;

› Publicidade e propaganda — 91 M€;

› Valor facial — 188 M€;

› Outros serviços — 637 M€.

Gastos com o pessoal 31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Remunerações  13 989  14 318 

Encargos sociais  3 273  3 664 

Outros custos com o pessoal  2 170  3 358 

Gastos com benefícios de reforma  1 118  330 

 20 550  21 670 

As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais da INCM em 31 de 
dezembro de 2014 foram:

Mesa da assembleia geral: 3,971 milhares de euros;

conselho de administração/gerência: 291 milhares de euros;

Revisor oficial de contas: 15,15 milhares de euros.

Nota 43 — Gastos 
com o pessoal
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Gastos com benefícios de reforma 31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Custo do serviço corrente  856  390 

Custo de juros  270  1 013 

Ganhos e perdas atuariais  ‑  ‑ 

Custo do serviço passado  ‑  (1 074)

Outros  (9)  ‑ 

Total  1 118  330 

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 28.

Ajustamentos em inventários Perdas em 
inventários

Reversão de 
ajustamentos 

em inventários

Perdas em 
inventários

Reversão de 
ajustamentos 

em inventários

31 de dezembro de 2014 31 de dezembro de 2013

Mercadorias 6 ‑ ‑ 3 

Produtos acabados e intermédios 187 4 405 80 

Subprodutos, desperdícios. 
resíduos e refugos

‑ ‑ ‑ 1 

Matérias‑primas, subsidiárias e 
de consumo

67 ‑ 66 ‑ 

261 4 472 84 

264 

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  

31 de dezembro de 2014 31 de dezembro de 2013

Clientes 23 117 71 398 

23 117 71 398 

(94)

Nota 44 — Ajustamentos  
de inventários  
(perdas / reversões)

Nota 45 — Imparidade 
de dívidas 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) 31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Provisão para processos judiciais em curso 29 (98)

Provisão para contingências fiscais — Brasil (688) ‑ 

Provisão para contingências laborais — Brasil (63) ‑ 

(721) (98)

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

31 de dezembro de 2014 31 de dezembro de 2013

Activos fixos não depreciáveis

Outros ativos financeiros ‑ ‑ ‑ 5 000 

- - - 5 000 

Depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Não aplicável.

Não aplicável.

Outros rendimentos e ganhos operacionais 31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Proveitos suplementares 296 845 

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

63 312 

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

406 8 

Outros juros obtidos 739 1 010 

Desc de pronto pagamento obtidos 16 29 

Outros proveitos e ganhos  (incluindo financeiros não 
relacionados com financiamentos)

213 558 

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

0 0 

Total 1 733 2 763 

Nota 46 — Provisões

Nota 47 — Imparidade 
de investimentos

Nota 48 — Aumentos/
reduções de justo valor

Nota 49 — Outros 
rendimentos e ganhos
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Outros gastos e perdas operacionais 31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Impostos 4 141 4 581 

Perdas em imobilizações 52 3 

Perdas em existências (não inclui perdas de imparidade) 185 445 

Multas e penalidades 440 1 

Outros 555 1 121 

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

4 8 

Outros custos e perdas financeiros (incluindo financeiros não 
relacionados com financiamentos)

10 16 

5 388 6 174 

O valor desta rubrica é composto por: 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Activos fixos tangíveis

Edifícios e outras construções 2 430 2 453 

Equipamento básico 1 070 1 507 

Equipamento de transporte 13 13 

Equipamento administrativo 620 602 

4 132 4 575 

Outros ativos intangíveis

Outros ativos fixos intangíveis ‑ 

Com vida útil indefinida ‑ ‑ 

Com vida útil finita 655 599 

655 599 

Total 4 788 5 174 

Não aplicável.

Juros e outros rendimentos e gastos de financiamento 31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Gastos e perdas

Juros suportados 12 220 

12 220 

Nota 50 — Outros 
gastos e perdas

Nota 51 — Gastos/
reversões de depreciação 
e de amortização

Nota 52 — Subsídios 
ao investimento

Nota 53 — Juros e 
rendimentos e gastos 
similares obtidos/ 
suportados
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Impostos sobre o rendimento (DR) 31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Gasto/rendimento por impostos correntes 6 750 2 784 

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

100 1 997 

Total 6 850 4 781 

Impostos sobre o rendimento — relação entre o gasto  
de impostos e o lucro contabilístico

31 de dezembro 
de 2014

31 de dezembro 
de 2013

Resultado antes de imposto  24 387  19 294 

Taxa 24,50% 26,50%

Produto  5 975  5 113 

Rendimentos e gastos não dedutíveis ou não tributáveis  (216)  (1 433)

Gastos não dedutíveis  107  49 

Ativos e passivos por impostos diferidos  100  1 997 

Derrama  982  325 

Tributações autónomas  4  16 

Diferenças temporárias  476  291 

Outros  (577)  (1 578)

Total  6 850  4 781 

A INCM encontra‑se sujeita a imposto sobre os lucros em sede de imposto sobre 
o rendimento das pessoas coletivas (IRC) à taxa normal da 23 %, sendo a derrama 
fixada a uma taxa máxima de 1,5 % do lucro tributável, e a derrama estadual de 
3 % do excedente do lucro tributável em 1 500 000 euros até 7 500 000 euros e 
5 % na parte que excede os 7 500 000 euros. 

O cálculo do imposto diferido 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. 

A INCM está sujeita a tributação em sede de impostos sobre o rendimento das 
pessoas coletivas (IRC) e correspondente derrama. O cálculo do imposto cor‑
rente do exercício a 31 de dezembro de 2014 corresponde à taxa anual de 25 %, 
acrescida de derrama. A partir do exercício de 2008 a derrama passou a ser cal‑
culada até ao limite máximo de 1,5 % sobre o lucro tributável, podendo assim o 
imposto atingir a taxa máxima agregada de 26,5 %. Em 2006 o cálculo do impos‑
to corrente foi apurado com base numa taxa nominal de imposto e derrama de 
27,5 %, de acordo com a Lei n.º 107‑B/2003, de 31 de dezembro.

Nota 54 — Imposto sobre 
o rendimento do período
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Não aplicável.

Não aplicável.

Os saldos e transações entre as empresas do grupo que integram o perímetro 
de consolidação são eliminados no processo de consolidação, não sendo alvo 
de divulgação na presente nota. Os saldos e transações entre a INCM e as em‑
presas associadas (consolidadas por equivalência patrimonial) encontram‑se 
discriminados nos quadros abaixo. Os termos ou condições praticados entre a 
INCM e as partes relacionadas são substancialmente idênticos aos termos que 
normalmente seriam contratados entre entidades independentes em operações 
comparáveis.

Os saldos e transações da INCM com entidades relacionadas são:

Saldos e transações com entidades relacionadas em 30 de junho de 2014 Associadas

Saldos ativos 8 

MULTICERT — Serviços de Certificação Eletrónica 8 

Saldos Passivos 194 

MULTICERT — Serviços de Certificação Eletrónica 194 

Proveitos 10 

MULTICERT — Serviços de Certificação Eletrónica 10 

Custos 1 591 

MULTICERT — Serviços de Certificação Eletrónica 1 591 

Ativos e passivos financeiros

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

Ativos e passivos financeiros 31 de dezembro de 2013

Empréstimos 
concedidos 

e contas a receber

Investimentos 
detidos 

até à maturidade

Passivos financeiros 
mensurados 

pelo custo amortizado

Total

ATIVOS

Ativo não corrente

Outros ativos financeiros ‑ 5 679 ‑ 5 679 

‑ 5 679 ‑ 5 679 

Ativo corrente

Nota 55 — Interesses 
que não controlam — 
Resultado Líquido

Nota 56 — Unidades 
operacionais 
descontinuadas

Nota 57 — Entidades 
Relacionadas

Nota 58 — Ativos 
e passivos financeiros



INCM   imprensa nacional-casa da moeda página  192

Ativos e passivos financeiros 31 de dezembro de 2013

Empréstimos 
concedidos 

e contas a receber

Investimentos 
detidos 

até à maturidade

Passivos financeiros 
mensurados 

pelo custo amortizado

Total

Clientes 4 772 ‑ ‑ 4 772 

Adiantamentos a fornecedores 14 ‑ ‑ 14 

Outras contas a receber 1 052 ‑ ‑ 1 052 

Caixa e depósitos bancários 67 732 ‑ ‑ 67 732 

73 572 ‑ ‑ 73 572 

Total do ativo 73 572 5 679 - 79 251 

PASSIVOS

‑ ‑ ‑ ‑ 

Passivo corrente

Fornecedores ‑ ‑ 5 394 5 394 

Adiantamentos de clientes ‑ ‑ 22 22 

Outras contas a pagar ‑ ‑ 3 590 3 590 

‑ ‑ 9 007 9 007 

Total do passivo - - 9 007 9 007 

Valor líquido 73 572 5 679 (9 007) 70 244 

Ativos e passivos financeiros 31 de dezembro de 2014

Empréstimos 
concedidos

 e contas a receber

Investimentos 
detidos 

até à maturidade

Passivos financeiros 
mensurados 

pelo custo amortizado

Total

ATIVOS

Ativo não corrente

Outros ativos financeiros ‑ 5 794 5 794 

‑ 5 794 ‑ 5 794 

Ativo corrente

Clientes 16 461 ‑ 16 461 

Adiantamentos a fornecedores 121 ‑ 121 

Outras contas a receber 979 ‑ 979 

Caixa e depósitos bancários 33 710 ‑ 33 710 

51 271 ‑ ‑ 51 271 

Total do ativo 51 271 5 794 - 57 065 

PASSIVOS

‑ ‑ ‑ 

Passivo corrente

Fornecedores 5 120 5 120 

Adiantamentos de clientes 73 73 

Outras contas a pagar 3 153 3 153 

‑ 8 346 8 346 

Total do passivo - 8 346 8 346 

Valor líquido 51 271 (8 346) 48 719 
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Mensurações pelo justo valor

Não aplicável.

Os riscos a que as organizações se encontram expostas podem ter origem em 
fatores externos e internos. A identificação dos riscos relevantes assenta num 
conhecimento profundo da organização, da atividade e do mercado onde essa 
atividade é desenvolvida. Os riscos materialmente relevantes a que o grupo está 
exposto, com base na perspetiva de perda que cada um deles pode representar, 
são os seguintes:

› Risco de mercado, o qual inclui três tipos de risco: (i) risco cambial — é o risco 
de que o valor de um instrumento financeiro venha a flutuar devido a alterações 
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 predefinidos e aprovados para cada cliente;

› Risco de liquidez (também referido como risco de financiamento) — é o risco de 
que a empresa venha a encontrar dificuldades na obtenção de fundos para 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.

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 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 

Nota 59 — Perspetiva 
sobre os riscos em 
instrumentos financeiros
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auditorias efetuadas pela atual Direção de Auditoria Interna e Controlo de Risco 
e incorpora adicionalmente os resultados da auscultação interna efetuada às di‑
versas áreas da INCM.

O Comité de Risco tem vindo a construir, desde 2011, com base num conjunto 
de normas, das quais se destacam a NP EN ISO 9001, e a ISO/IEC 27001, a 
NP 3003‑8. 2003 e as normas VISA, uma metodologia para a gestão do risco, 
que visa identificar as ameaças decorrentes da sua atividade e a importância e 
complexidade de avaliar e medir o impacto, e criar planos de contingência, de 
modo integrado de caráter permanente, que assegurem uma compreensão apro‑
priada da natureza e da magnitude dos riscos subjacentes à atividade desenvolvi‑
da, possibilitando uma implementação adequada da estratégia e o cumprimento 
dos objetivos da empresa.

Em 2014 iniciou‑se um processo de análise interno, preparando uma metodolo‑
gia transversal de gestão dos riscos corporativos em que a empresa incorre.

Pretende‑se alargar as competências do Comité de Risco e utilizar a metodologia 
utilizada para a gestão de riscos da corrupção aos riscos corporativos da INCM.

Paralelamente, existe na INCM um órgão responsável pela eficácia dos controlos 
dos processos — Direção de Auditoria Interna e Controlo de Risco — que apoia o 
conselho de administração e o órgão de fiscalização, exercendo as suas funções 
de um modo independente e objetivo. O reporte ao conselho de administração 
assegura a independência da função de auditoria interna não tendo, deste modo, 
as atividades que exerce qualquer relação de dependência hierárquica ou fun‑
cional relativamente aos serviços auditados. 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.

As atividades exercidas pretendem melhorar e contribuir para:

› A confiança e integridade da informação;

› A conformidade com os planos, procedimentos, leis e regulamentos;

› A salvaguarda dos ativos;

› O uso económico e eficiente dos recursos;

› A execução (cumprimento) dos objetivos e metas estabelecidos;
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› O controlo do risco;

› O apoio ao conselho de administração/consultoria interna e governo da 
sociedade.

Gestão do risco financeiro:

No quadro seguinte identifica‑se o grau de cumprimento das instruções do 
despacho n.º 101/2009‑SETF, de 30 de janeiro e despacho n.º 155/2011‑MEF, de 
28 de abril. 

Anos 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Encargos financeiros (€) 386 226 385 066 1 224 883 479 849 259 346 21 752

Taxa média de financiamento (%) 1,05 % 1,15 % 4,20 % 3,79 % 5,09 %

Passivo remunerado (€) 2012 2013 2014 Var. absol. Var.  %

Passivo não corrente

Financiamentos obtidos 0 0 0

Passivo corrente

Financiamentos obtidos 10 195 913 0 0

Total passivo remunerado 10 195 913 0 0

Quanto ao limite de variação de endividamento previsto no PEC de 4 % para 
2013, a INCM em 2013 diminuiu o endividamento total, isto é, em 100 %.

Não aplicável.

Não aplicável.

Trabalhadores ao serviço

Durante os períodos findos em 31 dezembro de 2014 e 31 dezembro de 2013 o 
número médio de trabalhadores ao serviço (da empresa e de todas as subsidiá‑
rias) foi de 657 e de 674, respetivamente.

Nota 60 — Ativos e 
passivos contingentes

Nota 61 — Eventos 
subsequentes relevantes

Nota 62 — Divulgações 
de natureza não 
contabilística
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Honorários e serviços do revisor oficial de contas (ROC)

Os honorários da sociedade de revisores oficiais de contas da INCM entre 31 de 
dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2014 foram os seguintes:

› Relativo à revisão legal das contas — 15,15 milhares de euros.

Outros

Encontram‑se igualmente, em 31 de dezembro de 2014, sob a responsabilidade 
da empresa e propriedade do Estado, moedas metálicas EURO conforme quadro 
resumo:

Valor facial Número de moedas Valor facial

0,01 € 3 830 000 38 300

0,05 € 14 670 000 733 500

0,20 € 4 254 000 850 800

0,50 € 6 070 000 3 035 000

1 € 3 220 000 3 220 000

Total 32 044 000 7 877 600

Não aplicável.

As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas para emissão em reu‑
nião do conselho de administração de 26 de fevereiro de 2015.

O Conselho de Administração:

Dr. Rui Carp;

Dr. Rodrigo Lucena;

Eng.º Gonçalo Caseiro.

Nota 63 — Conversão 
Contas Estatutárias — IFRS
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Indicador Nível de 
reporte

Página(s)

Indicadores de perfil

1 Estratégia e análise

1.1 Mensagem do presidente T 13‑14

1.2 Descrição dos principais impactos, riscos e 
oportunidades.

T 15‑17; 38‑39; 45‑50

2 Perfil organizacional

2.1 Denominação da organização relatora. T 9; 147

2.2 Principais marcas, produtos e ou serviços. T 109‑122

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

T 26‑30; 32‑37

2.4 Localização da sede social da organização. T 147

2.5 Número de países em que a organização opera, 
assim como os nomes dos países onde se encontram 
as principais operações ou que têm uma relevância 
específica para as questões da sustentabilidade, 
abrangidas pelo relatório.

T 56, 118

2.6 Tipo e natureza jurídica da propriedade. T 147

2.7 Mercados abrangidos. T 56

2.8 Dimensão da organização relatora. T 50‑51; 133‑134

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

T 27‑28, 66

2.10 Prémios recebidos durante o período abrangido pelo 
relatório.

T 19‑21

3 Parâmetros do relatório

 Perfil do relatório

3.1 Período abrangido para as informações apresentadas 
no relatório.

T 9

3.2 Data do último relatório publicado. T Abroç 2014

3.3 Ciclo de publicação de relatórios. T Anual.

3.4 Contacto para perguntas referentes ao relatório ou 
ao seu conteúdo.

T 10

 Âmbito e limites de enquadramento do relatório 9‑10

3.5 Processo para a definição do conteúdo do relatório. T 9‑10

3.6 Limite do relatório. T 9‑10

3.7 Limitações específicas relativas ao âmbito e ao 
limite do relatório.

T 9‑10

3.8 Base para a elaboração do relatório, no que se refere 
a joint ventures, subsidiárias, instalações arrendadas, 
operações atribuídas a serviços externos e outras 
entidades, passíveis de afetar significativamente 
a comparação entre diferentes períodos e ou 
organizações.

T 9‑10

13. Tabela Global reporting iniciative (GRI)
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3.9 Técnicas de medição de dados e as bases de cálculo, 
incluindo hipóteses e técnicas subjacentes às 
estimativas aplicadas à compilação dos indicadores 
e de outras informações contidas no relatório.

T 9‑10

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

T 9‑10

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

T 9‑10

 Índice de conteúdo da GRI

3.12 Sumário do conteúdo da GRI T Presente tabela.

 Verificação

3.13 Política e prática corrente relativa à procura de um 
processo independente de garantia de fiabilidade 
para o relatório.

T Não foi solicitada a 
verificação externa do 
presente relatório.

4 Governação, compromissos e envolvimento

 Governação

4.1 Estrutura de governação da organização, 
incluindo comissões subordinadas ao órgão de 
governação hierarquicamente mais elevado e 
com responsabilidade por tarefas específicas, tais 
como a definição da estratégia ou a supervisão da 
organização.

T 26‑30

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

T 27

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

T 26‑30

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

T 26‑30; 37‑80

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

T 42‑43

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

T 28; 73‑75

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

T 26‑30
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4.8 O desenvolvimento interno de declarações de 
princípios ou de missão, códigos de conduta 
e princípios considerados relevantes para o 
desempenho económico, ambiental e social, assim 
como a fase de implementação.

T 37‑40

4.9 Processos do órgão de governação hierarquicamente 
mais elevado para supervisionar a forma como 
a organização efetua a identificação e a gestão 
do desempenho económico, ambiental e social, a 
identificação e a gestão de riscos e oportunidades 
relevantes, bem como a adesão ou conformidade 
com as normas internacionalmente aceites, códigos 
de conduta e princípios.

T 23‑26; 29‑30

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

T 23‑26

 Compromissos com iniciativas externas

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

T 30‑31

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

T 39‑40

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

T 109‑122

 Envolvimento das partes interessadas

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

T 49

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

T 48

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

T 40‑41; 55; 56; 58; 60; 
66

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

T 23‑26; 45‑48

Indicadores de desempenho 

 Desempenho económico   

 Aspeto: Desempenho económico   

EC1 
(E)

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

T 50
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EC2
(E)

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

P Relatório ambiental 
INCM 2014 disponível 
em www.incm.pt

EC3
(E)

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

T 51‑55

EC4
(E)

Apoio financeiro significativo recebido do Governo. T Não foram recebidas 
indemnizações 
compensatórias em 
2014.

 Aspeto: Presença no mercado

EC5
(C)

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

T 50‑51

EC6
(E)

Políticas, práticas e proporção de custos com 
fornecedores locais, em unidades operacionais 
importantes.

T 57‑58

EC7
(E)

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

T 51‑53

 Aspeto: Impactes económicos indiretos

EC8
(E)

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

T 59‑60

EC9
(C)

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

T 59‑60

 Desempenho ambiental  

 Aspeto: Materiais  

EN1
(E)

Materiais utilizados, por peso ou por volume. T Relatório ambiental 
INCM 2014 disponível 
em www.incm.pt

EN2
(E)

Percentagem de materiais utilizados que são 
provenientes de reciclagem.

T Relatório ambiental 
INCM 2014 disponível 
em www.incm.pt

 Aspeto: Energia  

EN3
(E)

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

T 61‑62
Informação mais 
detalhada poderá ser 
encontrada no relatório 
ambiental INCM 2014 
em www.incm.pt

EN4
(E)

Consumo indireto de energia, discriminado por 
fonte primária.

T 61‑62
Informação mais 
detalhada poderá ser 
encontrada no relatório 
ambiental INCM 2014 
em www.incm.pt
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EN5
(C)

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

T 61‑62
Informação mais 
detalhada poderá ser 
encontrada no relatório 
ambiental INCM 2014 
em www.incm.pt

EN6
(C)

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

P 61‑62
Informação mais 
detalhada poderá ser 
encontrada no relatório 
ambiental INCM 2014 
em www.incm.pt

EN7
(C)

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

P 61‑62
Informação mais 
detalhada poderá ser 
encontrada no relatório 
ambiental INCM 2014 
em www.incm.pt

 Aspeto: Água

EN8
(E)

Consumo total de água, por fonte. T 62‑63
Informação mais 
detalhada poderá ser 
encontrada no relatório 
ambiental INCM 2014 
em www.incm.pt.

EN9
(C)

Recursos hídricos significativamente afetados pelo 
consumo de água.

T 62‑63
Informação mais 
detalhada poderá ser 
encontrada no relatório 
ambiental INCM 2014 
em www.incm.pt.

EN10
(C)

Percentagem e volume total de água reciclada e 
reutilizada.

T Relatório ambiental 
INCM 2014 disponível 
em www.incm.pt.

 Aspeto: Biodiversidade

EN11
(E)

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

T Relatório ambiental 
INCM 2014 disponível 
em www.incm.pt

EN12
(E)

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

T Relatório ambiental 
INCM 2014 disponível 
em www.incm.pt

EN13
(C)

Habitats protegidos ou recuperados. T Relatório ambiental 
INCM 2014 disponível 
em www.incm.pt

EN14
(C)

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

T Relatório ambiental 
INCM 2014 disponível 
em www.incm.pt
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EN15
(C)

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

T Relatório ambiental 
INCM 2014 disponível 
em www.incm.pt

 Aspeto: Emissões, efluentes e resíduos

EN16
(E)

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

T 63‑65
Informação mais 
detalhada poderá ser 
encontrada no relatório 
ambiental INCM 2014 
em www.incm.pt.

EN17
(E)

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

T 63‑65
Informação mais 
detalhada poderá ser 
encontrada no relatório 
ambiental INCM 2014 
em www.incm.pt.

EN18
(C)

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

T 63‑65
Informação mais 
detalhada poderá ser 
encontrada no relatório 
ambiental INCM 2014 
em www.incm.pt.

EN19
(E)

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

T Relatório ambiental 
INCM 2014 disponível 
em www.incm.pt

EN20
(E)

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

T Relatório ambiental 
INCM 2014 disponível 
em www.incm.pt

EN21
(E)

Descarga total de água, por qualidade e destino. T Relatório ambiental 
INCM 2014 disponível 
em www.incm.pt

EN22
(E)

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

T 63‑65
Informação mais 
detalhada poderá ser 
encontrada no relatório 
ambiental INCM 2014 
em www.incm.pt.

EN23
(E)

Número e volume total de derrames significativos. T Relatório ambiental 
INCM 2014 disponível 
em www.incm.pt

EN24
(C)

Peso dos resíduos transportados, importados, 
exportados ou tratados considerados perigosos nos 
termos da Convenção de Basileia — anexos i, ii, iii e 
VIII, e percentagem de resíduos transportados por 
navio, a nível internacional.

T Relatório ambiental 
INCM 2014 disponível 
em www.incm.pt

EN25
(C)

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

T Relatório ambiental 
INCM 2014 disponível 
em www.incm.pt
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 Aspeto: Produtos e serviços  

EN26
(E)

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

T 60‑61; 65
Informação mais 
detalhada poderá ser 
encontrada no relatório 
ambiental INCM 2014 
em www.incm.pt.

EN27
(E)

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

T Relatório ambiental 
INCM 2014 disponível 
em www.incm.pt

 Aspeto: Conformidade

EN28
(E)

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

T Relatório ambiental 
INCM 2014 disponível 
em www.incm.pt

 Aspeto: Transporte  

EN29
(C)

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

T Relatório ambiental 
INCM 2014 disponível 
em www.incm.pt

 Aspeto: Investimentos ambientais

EN30
(C)

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

T 65
Informação mais 
detalhada poderá ser 
encontrada no relatório 
ambiental INCM 2014 
em www.incm.pt.

 Desempenho social — Práticas laborais e trabalho condigno  

 Aspeto: Emprego   

LA1
(E)

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

T 50‑51

LA2
(E)

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

T 50‑51

LA3
(C)

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

T 51‑52

LA15
(E)

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

T 52

 Aspeto: Trabalho/Relações de gestão

LA4
(E)

Percentagem de empregados abrangidos por 
acordos de negociação coletiva.

T 53‑54

LA5
(E)

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

T A INCM rege‑se pelos 
prazos definidos no 
Código do Trabalho.
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 Aspeto: Segurança e saúde no trabalho  

LA6
(C)

Percentagem da totalidade da mão‑de‑obra 
representada em comissões formais de segurança 
e saúde, que ajudam no acompanhamento e 
aconselhamento sobre programas de segurança e 
saúde ocupacional.

T 52

LA7
(E)

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

T 50‑51

LA8
(E)

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

T 52‑53

LA9
(C)

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

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

 Aspeto: Formação e educação  

LA10
(E)

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

T 53

LA11
(C)

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

T 52‑55

LA12
(C)

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

T 53‑55

 Aspeto: Diversidade e igualdade de oportunidades  

LA13
(E)

Composição dos órgãos sociais da empresa 
e relação dos trabalhadores por categoria de 
trabalhador, de acordo com o género, a faixa etária, 
as minorias e outros indicadores de diversidade.

T 26‑30

 Aspeto: Igualdade de remuneração para mulheres e homens

LA14
(E)

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

T 50‑51

 Desempenho social — Direitos humanos

 Aspeto: Investimento e práticas de procurement

HR1
(E)

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

T 57‑58

HR2
(E)

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

T 57‑58
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HR3
(E)

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

T Em 2014 não 
ocorreram ações 
de formação sobre 
direitos humanos

 Aspeto: Não discriminação  

HR4
(E)

Número total de casos de discriminação e ações 
corretivas tomadas.

T 124

 Aspeto: Liberdade de associação e acordo de negociação 
coletiva

HR5
(E)

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

T 38‑39

 Aspeto: Trabalho infantil  

HR6
(E)

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

T 38‑39

 Aspeto: Trabalho forçado e escravo

HR7
(E)

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

T 38‑39

 Aspeto: Práticas de segurança  

HR8
(C)

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

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

 Aspeto: Direitos dos povos indígenas  

HR9
(C)

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

T n.a.

 Aspeto: Avaliação  

HR10
(E)

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

T Zero. A INCM 
rege‑se pelas normas 
da Constituição da 
República e da OIT.
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 Aspeto: Remediação  

HR11
(E)

Número de queixas relacionadas com os direitos 
humanos arquivadas, tratadas e resolvidas através de 
mecanismos formais.

T 124

 Desempenho social — Sociedade

 Aspeto: Comunidades locais

SO1
(E)

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

T 57‑60

SO9
(E)

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

T Relatório ambiental 
INCM 2014 disponível 
em www.incm.pt

SO10
(E)

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

T Relatório ambiental 
INCM 2014 disponível 
em www.incm.pt

 Aspeto: Corrupção

SO2
(E)

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

T 37‑39

SO3
(E)

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

T Em 2014 não 
ocorreram ações 
de formação sobre 
práticas anti‑corrupção

SO4
(E)

Medidas tomadas em resposta a casos de corrupção. T 37‑39; 124

 Aspeto: Políticas públicas

SO5
(E)

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

T 109‑122

SO6
(C)

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

T Em 2014 não foram 
efetuadas quaisquer 
contribuições neste 
âmbito.

 Aspeto: Concorrência desleal  

SO7
(C)

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

T Zero ações judiciais.

 Aspeto: Conformidade

SO8
(E)

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

T Em 2014, a INCM 
não sofreu nenhuma 
coima ou sanção por 
incumprimento de leis 
ou regulamentos.

 Desempenho social — Responsabilidade pelo produto

 Aspeto: Saúde e segurança do cliente

PR1
(E)

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

T 45‑48
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Indicador Nível de 
reporte

Página(s)

PR2
(C)

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

T Zero incidentes.

 Aspeto: Rotulagem de produtos e serviços  

PR3
(E)

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

T 45‑48

PR4
(C)

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

T Zero incidentes.

PR5
(C)

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

T 57

 Aspeto: Comunicações de marketing

PR6
(E)

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

T 39‑40

PR7
(C)

Indique o número total de incidentes resultantes da 
não conformidade com os regulamentos e códigos 
voluntários relativos a comunicações de marketing, 
incluindo publicidade, promoção e patrocínio, 
discriminados por tipo de resultado.

T Zero incidentes.

 Aspeto: Privacidade do cliente  

PR8
(C)

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

T Zero reclamações 
registadas por este 
motivo.

 Aspeto: Conformidade  

PR9
(E)

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

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

Legenda: (E): indicador essencial; (C): indicador complementar; T: reporte total do indicador; P: repor‑
te parcial do indicador; n.a.: não aplicável no contexto português
Nota. — Poderá haver um ligeiro desfasamento entre as páginas indicadas neste quadro e a página 
com o conteúdo pretendido provocado pela posterior edição do documento.
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14. Relatório e parecer do fiscal único
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15. relatório de auditoria
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notas



INCM   imprensa nacional-casa da moeda página  222



RELATÓRIO DE gestão 2014    O valor da segurança página  223



INCM   imprensa nacional-casa da moeda página  224



RELATÓRIO DE gestão 2014    O valor da segurança página  225



INCM   imprensa nacional-casa da moeda página  226





Designação

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.

Logomarca

Morada

Avenida de António José de Almeida

1000-042 Lisboa

Telefone (+351) 217 810 700

Fax (+351) 217 810 796

Centro de Atendimento ao Cliente 

(+351) 217 810 870

E-mail incm@incm.pt

Site www.incm.pt

conceção e Design
INCM/DCM

revisão
INCM/UPB

Impressão
INCM/UGF

Tiragem
100 Exemplares

Edição
junho 2015



relatório de gestão 2014
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A INCM TEM UM LUGAR ÚNICO NO TECIDO
EMPRESARIAL PORTUGUÊS. HERDEIRA
DOS ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS
MAIS ANTIGOS DO PAÍS, A SUA DURAÇÃO
PRENDE-SE  COM A SUA MISSÃO:
É UM ELO INSUBSTITUÍVEL DA CONFIANÇA
ESSENCIAL AO BOM FUNCIONAMENTO
DAS RELAÇÕES NA SOCIEDADE,
QUE AO ESTADO COMPETE GARANTIR.
A SEGURANÇA E A FIABILIDADE NA
PRODUÇÃO DE BENS IMPRESCINDÍVEIS
AO DIA-A-DIA DOS PORTUGUESES,
DESDE OS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO
À MOEDA, PASSANDO PELA EDIÇÃO
DO DIÁRIO DA REPÚBLICA, SÃO A SUA RAZÃO
DE SER. A APLICAÇÃO DAS NOVAS
TECNOLOGIAS AO DESENVOLVIMENTO
DA SEGURANÇA DESSES BENS É,
PARA A INCM, HOJE, O SEU MAIOR DESAFIO
ESTRATÉGICO. E, PELA ACUMULAÇÃO
DE CAPACIDADE, EXPERIÊNCIA
E CONHECIMENTO, O QUE A CAPACITA
PARA RESPONDER A UM NÚMERO
CADA VEZ MAIOR DE SOLICITAÇÕES
DO SECTOR PRIVADO.
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